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APRESENTAÇÃO  

Com mais de 20 anos de atuação no ensino superior, a Faculdade São Luís de França, tem 

consolidado cada vez mais seu nome perante a comunidade sergipana. Em seu processo 

de crescimento e expansão, tornou-se cada vez mais premente a necessidade de estruturar 

a participação dos acadêmicos nos eventos institucionais, a fim de sistematizar, registrar 

e valorizar a intensa produção e socialização de saberes vivenciada por estes 

estudantes nas práticas propostas pelos professores dos cursos de graduação, extensão e 

pós-graduação oferecidos pela instituição. 

Assim nasceu, em 2008, a Mostra de Iniciação Científica da Faculdade São Luís de 

França, evento anual promovido de acordo com a política de integração entre três eixos – 

Administração, Educação e Letras – em torno do objetivo maior da instituição: a 

aprendizagem e o crescimento intelectual, profissional e pessoal dos acadêmicos. Em 

2018, devido a abertura de novos cursos, os eixos passam a ser no total de 06 eixos, nas 

áreas de Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Letras Vernáculas, Enfermagem 

e Serviço Social.  

Este ano, o tema que deve versar sobre os trabalhos sãos as possibilidades e os desafios 

da tecnologia no Mercado de Trabalho visando discutir a inserção da tecnologia nos 

diversos ambientes da sociedade e seu impacto no âmbito do trabalho.  
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SAÚDE E EDUCAÇÃO NA PROMOÇÃO DA HIGIENE BUCAL EM 

PRÉ-ESCOLARES 

EIXO TEMÁTICO P1: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 
SILVA, Layna Clara Oliveira da1 

CUNHA, Vanessa Ingrid Souza da2  

VASCONCELOS, Alana Danielly3 

 

I. INTRODUÇÃO 

Este resumo tem por objetivo explanar sobre a importância de se trabalhar a saúde bucal 

na fase pré- escolar. O trabalho justifica-se por higiene bucal ser um tema sempre 

necessário de ser abordado no âmbito educacional pois, remete-se a saúde da criança. A 

metodologia do trabalho está pautada na pesquisa bibliográfica cuja abordagem é 

qualitativa perante Richardson (2009). Segundo Badalotti; Weigert; Bos (2013), “as ações 

em saúde bucal se desenvolveram a partir da observação da rotina escolar em relação à 

alimentação, aos horários das refeições e à higiene bucal” (BADALOTTI; WEIGERT; 

BOS, 2013, p.104). Desta forma e, de acordo com Vasconcelos et al (2010), “os 

profissionais da educação, [...], podem estar envolvidos, influindo favoravelmente junto 

às crianças para a construção de hábitos de vida saudáveis” (VASCONCELOS, 2010, 

p.44) como escovar os dentes antes e depois das refeições feitas na escola como incentivo 

à prevenção de doenças bucais, criando uma rotina junto às crianças para que, com o 

tempo, se torne hábito para elas. Assim, é imprescindível ressaltar que, o 

desenvolvimento de programas de educação e motivação para a saúde bucal em escolas 

é indispensável para a busca de uma saúde bucal plena. 

II. PALAVRAS-CHAVE:  Educação. Saúde. Higiene Bucal.  

III. REFERÊNCIAS  

BADALOTTI, Tatiana Stürmer; WEIGERT, Karen Loureiro; BOS, Ângelo José 

Gonçalves. Efeito de um programa de educação em saúde no perfil de saúde bucal 

de pré-escolares: uma experiência na rede pública de Porto Alegre, Brasil. Revista 

Brasileira em Promoção da Saúde, v. 26, n. 1, p. 101-108, 2013. 

RICHARDSON. R.J. Pesquisa Social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 

VASCONCELOS, Raquel et al. Escola: um espaço importante de informação em saúde 

bucal para a população infantil. Brazilian Dental Science, v. 4, n. 3, 2010. 
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A RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA NO ÂMBITO ESCOLAR 

EIXO TEMÁTICO P1: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

CONCEIÇÃO, Rebeca santos da1  

PRADO, Francisco de Assis Souza2 

OLIVEIRA, Ana Carla Menezes de3 

 

I. INTRODUÇÃO 

Este resumo analisa questões referentes à relação família-escola. Apresenta a  definição  

de  família, suas diferentes composições e sua função específica, aborda a  

especificidade da escola e  a interdependência existente entre a família e esse sistema. 

Explora concepções acerca desta relação, as quais são divididas entre enfoque 

sociológico e psicológico. As reflexões desencadeadas pela revisão bibliográfica 

apontam uma relação marcada por situações vinculadas   a algum problema, pela ação 

da escola em orientar os pais sobre como educar seus filhos Diante  do panorama atual 

das relações família-escola, tem-se o desafio de realizar novas pesquisas e contribuir 

para transformar esta relação por meio da valorização dos aspectos positivos 

relacionados ao processo educativo. Tendo como objetivo geral promover a 

participação  efetiva da comunidade escolar através do Projeto Político pedagógico de 

parceria com os pais e outros segmentos da sociedade, buscando criar condições para 

promoção de uma educação construtiva e como objetivos específicos participar da 

família na educação escolar, apresentar a relação professor e aluno. O referido trabalho 

terá como metodologia um trabalho interativo envolvendo escola, alunos e família 

desenvolvendo atividades que posam envolver os pais, criando situações para a 

participação das famílias, reforçando a integração social e a construção coletiva. 

II. PALAVRAS-CHAVE: Escola. Família. Educação. 

III. REFERÊNCIAS 

PIAGET, Jean. A Linguagem e o Pensamento da Criança. (tradução Manuel 

Campos; revisão da tradução e texto final Marina Appenzeller e Aurea Regina 

Sartori). 5ed. bras., inteiramente ver. São Paulo: 1989. 

L E F R A N Ç O I S , G u y R .  Teorias da Aprendizagem: O que a Velha 

Senhora Disse. (t r a d u ç ã o V e r a M a g y a r ; r e v i s ã o t é c n i c a J o s é 

Fernando B. Lomônaco) São Paulo: Cengage L ea r ni n g, 20 0 8 . Tradução 

da 5 ed.. 

VYGOTSKY, Lev Semenovitch. Pensamento e Linguagem. Edição eletrônica. 
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3 Professora Licenciada em Pedagogia, Especialista em Metodologia do Ensino Superior, Mestre 
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A RELAÇÂO DA AFETIVIDADE ENTRE PROFESSOR E ALUNO 

NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

EIXO TEMÁTICO P1: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 

SANTOS, Érika Hortência de Jesus1  

VASCONCELOS, Alana Danielly2 

FERRO, Marcos Batinga3 

 

 

IV. INTRODUÇÃO 

Este resumo tem como objetivo analisar a relação de afetividade entre professor e aluno. 

A metodologia está pautada numa revisão bibliográfica e a abordagem é qualitativa de 

acordo com Richardson (2009). O trabalho justifica-se pela necessidade de abordar a 

afetividade na relação professor/aluno. Segundo Wallon (1995), afetividade “refere-se a 

uma gama de manifestações, revelando a capacidade do ser humano ser afetado pelos 

acontecimentos, pelas situações, reações das outras pessoas, bem como por disposições 

internas do próprio indivíduo” (WALLON, 1995, p.56). A conduta do professor, de 

acordo Morales (1998), “influi sobre a motivação, afetividade e a dedicação do aluno ao 

aprendizado” (MORALES, 1998, p. 61). A afetividade produz a solidariedade, 

generosidade, compaixão e a capacidade de amar. Nesse contexto, evidencia-se que é, 

quase impossível um professor não estabelecer um vínculo afetivo com seus alunos, 

porém, dentro desse parâmetro, o professor, não deve comprometer a sua ética 

profissional, pois, isto é essencial para o bom desenvolvimento do trabalho, porém, há 

necessidade de estabelecer uma relação saudável entre professor/aluno para que o 

processo de ensino-aprendizagem ocorra coeso, onde a interação pedagógica direcionada, 

conduz a produção do conhecimento.  

V.  PALAVRAS-CHAVE:  Afetividade. Aluno. Professor.  
VI. REFERÊNCIAS 

MORALES, Pedro. A Relação Professor aluno o que é, como se Faz. São Paulo: 

Loyola. 1998. 

RICHARDSON. R.J. Pesquisa Social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 

WALLON, H. A evolução psicológica da criança. São Paulo: Difusão Européia do 

Livro, 1995. 
 

 

 

                                                             
1Estudante do curso de Pedagogia na Faculdade São Luís de França. E-mail: 

pedagogia20erika@gmail.com 
2Formada em Pedagogia pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), Mestre em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente pela UFS e Professora no Curso de Pedagogia da Faculdade 

São Luís de França. E- mail: alana90@sousaoluis.com.br  
3 Formado Em Pedagogia pela Faculdade São Luís de França, Mestre em Educação pela 

Universidade Federal de Sergipe e Professor no curso de Pedagogia na Faculdade São Luís de 

França. E-mail: marcosbating@gmail.com 
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O USO DOS JOGOS ONLINE NO ÂMBITO EDUCACIONAL  

EIXO TEMÁTICO P1: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
  

FIGUEIREDO, Adriana Maria de1 

FIGUEIREDO, Fabiana Lúcia Silva de2 

ALMEIDA, Maria Jéssica Elen de3 

VASCONCELOS, Alana Danielly4 

  

I. INTRODUÇÃO           

Este trabalho tem por objetivo apresentar discussões breves acerca do uso de jogos online 

no âmbito escolar. O trabalho justifica-se pelo uso frequente de jogos online por parte de 

crianças e adolescentes, o que se torna uma possibilidade de ferramenta para ser utilizada 

em sala de aula.  Utiliza-se o método qualitativo e a revisão bibliográfica de acordo com 

Richardson (2009). Segundo Fialho (2007), “a utilização dos jogos eletrônicos na 

educação vem ao encontro de uma opção diferenciada, capaz de atuar como reforço de 

conteúdo, que por sua vez podem ser avaliados ou não pelo professor e também, como 

um instrumento interessante e motivador no ensino aprendizagem” (FIALHO, 2007, 

p.16). As novas tecnologias evoluíram rapidamente na educação, trazendo novas 

configurações no âmbito escolar, dentre estas ferramentas tecnológicas, podemos citar os 

jogos online que, se tornam uma ferramenta digital de relevância para o processo 

educativo do aluno de forma interativa em que, o conhecimento ganhará significado real 

para o mesmo. É de suma importância o papel do professor nesse cenário sendo que, ele, 

seja um mediador qualificado para o uso dos jogos online nas salas de aula 

contextualizada. 

II. PALAVRAS-CHAVE: Jogos. Online. Escola. 

III. REFERÊNCIAS 

FIALHO, Neusa Nogueira. Jogos  no  ensino  de  química  e  biologia.  Curitiba: 

IBPEX, 2007. 

RICHARDSON. R.J. Pesquisa Social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 

 

 

 

                                                             
1Discente do curso de Pedagogia Licenciatura. Faculdade São Luís de França. E-mail: 

elentecnologia@gmail.com 
2 Discente do curso de Pedagogia Licenciatura. Faculdade São Luís de França. E-

mail:ana97805@gmail.com  
3 Discente do curso de Pedagogia Licenciatura. Faculdade São Luís de França. E-mail: 

tania7080@hotmail.com 
4 Formada em Pedagogia pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), Mestre em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente pela UFS e Professora no Curso de Pedagogia da Faculdade 

São Luís de França. E- mail: alana90@sousaoluis.com.br  
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ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA “FORMANDO CIDADÃOS”: 

UM ESTUDO A PARTIR DA BNCC PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

EIXO TEMÁTICO P1: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 

SANTOS, Adriana1 

CARVALHO, Alexia2 

OLIVEIRA, Lidyanne dos Santos3 

MACHADO, Márcia Alves de Carvalho4 

 

 

I. INTRODUÇÃO  

Com a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a educação 

infantil e o ensino fundamental faz-se necessário adequar os livros didáticos existentes ao 

atendimento das novas exigências. O estudo teve como objeto o livro didático de história 

“Formando Cidadãos” da autora Maria Clara Medeiros. O objetivo foi analisar o livro 

“Formando Cidadãos” à luz da BNCC para história no ensino fundamental, anos iniciais. 

Justifica-se pela necessidade de adequação dos livros didáticos à BNCC. Tratou-se de 

uma pesquisa de análise documental, com vistas a ressaltar as particularidades da obra, 

analisando as unidades temáticas quanto as bases epistemológicas da história, a formação 

cidadã e a presença de jogos e brincadeiras. Destaca-se que a autora não possui formação 

em história; o exemplar aplica-se ao 1° ano; as temáticas estão em conformidade com a 

BNCC quanto a propiciar a reflexão do aluno sobre seu mundo pessoal, seu lugar no 

mundo, as fases da vida, a ideia de temporalidade, as diferentes formas de organização da 

família e da comunidade; não apresenta explicitamente o conceito de tempo histórico e a 

concepção de documento; apresenta estereótipos e preconceitos, não reflete a 

representatividade da cultura e diversidade do povo brasileiro e há somente um tópico 

sobre lazer. Conclui-se a partir da análise que a obra necessita de adequações para estar 

em conformidade com as orientações da BNCC. 

II. PALAVRAS-CHAVE:  Livro Didático. História. BNCC. 

III. REFERÊNCIAS:  

BRASIL PNLD. Disponível em:  

< http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12391:pnld>. Acesso em: 8 

out.2018. 

BRASIL. Base nacional comum curricular: educação é a base. Brasília: MEC, 2017. 

MEDEIROS, Maria Clara. História 1° ano: ensino fundamental.  2. ed. Recife: 

Formando Cidadãos, 2012.  
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2 Graduanda em Pedagogia. Faculdade São Luís de França. E-mail: alexia.csp@gmail.com 
3 Graduanda em Pedagogia. Faculdade São Luís de França. E-mail:  

lidyanneoliveira@hotmail.com 
4 Doutoranda em Educação pela Universidade Tiradentes. Professora da Faculdade São Luís de 

França. E-mail: mac_machado@hotmail.com. 
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DESAFIOS E POSSIBILIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS (EJA) 

EIXO TEMÁTICO P1: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 
                                                                          ANDRADE, Erika da Silva1 

                                                                                     ANDRADE, Kelly Regina Santos2 

                                                                                   BOMFIM, Marianny de Oliveira3 

VASCONCELOS, Alana Danielly4 

 

I. INTRODUÇÃO 

Este resumo tem por objetivo de compreender, mesmo que de forma breve, a Educação 

de Jovens e Adultos (EJA). O trabalho justifica-se pela necessidade de observar alguns 

progressos desta modalidade de educação no que, se refere a legislação que rege a mesma. 

A metodologia do trabalho está pautada na pesquisa bibliográfica cuja abordagem é 

qualitativa perante Richardson (2009). Segundo Coleti (2011), “a EJA  traz diversas 

especificidades que devem ser evidenciadas para que o ato educativo, tanto para quem 

ensina, como para quem aprende, aconteça de fato” (COLETI, 2011, s/p). De acordo com 

Gadotti (2010) e com Coleti (2011), a EJA é desprezada no âmbito do sistema educacional 

do Brasil e é esquecida nas políticas públicas do país. A EJA representa uma oportunidade 

de mitigar um grave problema que, afeta o Brasil,  que é o analfabetismo. Se a educação 

deve ser para todos, como afirma a Constituição Federal de 1988, em seu art. 205, a EJA 

precisa de maior atenção por parte dos Estados para que assim, de fato, possa-se 

possibilitar o acesso à educação para todos, “visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” 

(BRASIL, 1988).      
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A IMPORTÂNCIA DA RECICLAGEM DE PILHAS E BATERIAS 

COMO PROPOSTA DE AÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL CRÍTICA 
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I. INTRODUÇÃO 

Este resumo tem como objetivo abordar sobre a reciclagem de pilhas e baterias como ação 

de uma educação ambiental crítica. O trabalho justifica-se pela urgência de se ter ações 

mais eficazes na proteção do meio ambiente. Segundo Richardson (2009), a metodologia 

do artigo está pautada na pesquisa bibliográfica cuja abordagem é de cunho qualitativo. 

As pilhas e as baterias são químicos que, quando descartadas de maneira inadequada são 

tóxicos para quem fica exposto a elas. Segundo Vieira; Soares; Soares (2009), logística 

reversa “refere-se ao papel da logística no retorno de produtos, redução na fonte, 

reciclagem, substituição de materiais, reuso de materiais, disposição de resíduos, reforma, 

reparação e remanufatura” (VIEIRA; SOARES; SOARES, 2009, p.124), ou seja, a 

proposta da logística reversa é, fazer com que, o produto sai e retorne para sua origem e 

seja reaproveitado. Desta forma, se faz necessário a existência de uma política pública 

que, exija o cumprimento da logística reversa de pilhas e baterias por parte dos seus 

fabricantes, corroborar assim, com a preservação do meio ambiente. 
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ASPECTOS LEGAIS DA POLUIÇÃO SONORA EM ARACAJU 
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I.  INTRODUÇÃO 

Este resumo tem como objetivo explanar sobre o conceito de poluição sonora bem como 

apresentar os aspectos legais e as medidas de intervenção adotadas sobre poluição sonora 

na cidade de Aracaju. O trabalho justifica-se por ser recorrente na cidade as queixas sobre 

poluição sonora. A metodologia do artigo está pautada na pesquisa bibliográfica cuja 

abordagem é qualitativa de acordo com Richardson (2009). Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), o som deve alcançar até 50 decibéis, considerado valor ideal 

para não causar danos (que vai desde a perda de concentração até a diminuição da 

resistência imunológica que pode afetar o organismo). Silva (2004), afirma que, “a 

poluição sonora é o ruído oriundo de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem 

a saúde, a segurança e o bem-estar da população ou que estejam em desacordo com os 

padrões ambientais estabelecidos” (SILVA, 2004, p. 34). A Prefeitura Municipal de 

Aracaju (PMA), juntamente com o Ministério Público de Sergipe (MP\SE), é responsável 

por atuar no combate ao abuso sonoro na capital. Foi constado que, existem políticas 

públicas e órgãos responsáveis por zelar pela efetivação das mesmas, o que falta é a 

aplicabilidade e execução destas, bem como conscientização da por parte da população. 

II. PALAVRAS-CHAVE: Poluição sonora. Denúncia. População. 
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CONCEITUANDO CYBERBULLYING 
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I. INTRODUÇÃO 

Este resumo tem como objetivo conceituar o cyberbullying e suas consequências. O 

trabalho justifica-se pela urgência de relatar as consequências do cyberbullying já que, o 

mesmo, pode levar, em alguns casos, até a morte de um indivíduo. Segundo Richardson 

(2009), a metodologia do artigo está pautada na pesquisa bibliográfica cuja abordagem é 

de cunho qualitativo. Segundo Schreiber; Antunes (2015), entende-se que, “dentro desse 

cenário, iniciam estudos entre violência entre pares com o intuito de excluir o outro, 

conceituado como bullying. Os efeitos do cyberbullying levam, assim como no bullying 

tradicional, as várias consequências psicológicas” (SCHREIBER; ANTUNES, 2015, 

p.111) a exemplo do isolamento e da depressão. Se faz necessário um trabalho um 

trabalho conjunto entre sociedade, escola e Estado para que, de maneira efetiva, se evite 

tais consequências na busca de uma qualidade de vida para todos.  
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COMPREENDENDO O SIGNIFICADO DE DISLEXIA 
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I. INTRODUÇÃO 

Este resumo tem por objetivo explanar sobre o conceito de dislexia. O trabalho justifica-

se pela quantidade de profissionais da área da educação que demonstram dificuldade em 

interpretar o que seja dislexia. A metodologia do trabalho está pautada na pesquisa 

bibliográfica cuja abordagem é qualitativa perante Richardson (2009). Segundo 

Pennigton (1997), “as causas da tal disfunção neurológica podem ser genéticas e 

adquiridas” (PENNIGTON, 1997, p. 68). Perante Schirmer; Fontoura; Nunes (2004), 

existem dois tipos de dislexia a dislexia de desenvolvimento que, caracteriza-se pela 

“diminuição da capacidade  de  leitura  associada  a  disfunção  cerebral, havendo uma 

altearão específica na aquisição das habilidades de leitura e consequente dificuldade no 

aprendizado da leitura” (SCHIRMER; FONTOURA; NUNES, 2004, p.100) e a adquirida 

onde, o “aprendizado da leitura e da escrita, que foi adquirido normalmente, é perdido 

como resultado de uma lesão cerebral” (SCHIRMER; FONTOURA; NUNES, 2004, 

p.100). Em ambos os casos, faz-se necessário o apoio da família, da escola e de 

profissionais qualificados para tratamento e acompanhamento do indivíduo dislexo na 

busca de possibilitar ao mesmo, a aprendizagem de acordo com suas possibilidades.  
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I. INTRODUÇÃO 

Este resumo tem por objetivo abordar sobre a importância do brincar no processo de 

aprendizagem. O trabalho justifica-se pela necessidade de abordar o momento do brincar 

no processo educativo. Perante Richardson (2009), a metodologia do trabalho está 

pautada na pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa. Para Arce (2004), o jogo e 

o brincar são importantes ferramenta no processo de aprendizagem, principalmente na 

educação infantil pois, auxilia no desenvolvimento físico, cognitivo, cultural, social e 

afetivo do indivíduo. Segundo Falkembach (2006), “o desenvolvimento de atividades 

lúdicas, como o jogo, é  de  vital  importância  para  a  criança,  tornando-a  um  ser  

independente,  capaz  de  se auto expressar,  realizando  experiências  e  descobertas” 

(Falkembach, 2006, p.01). Assim e, corroborando com Lemos (2007), o brincar torna-se 

um aliado essencial para formação integral do ser e, permitindo, diferentes maneiras, para 

se desenvolver com ludicidade, o seu processo de aprendizagem. 
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I. INTRODUÇÃO 

Este resumo tem por objetivo discorrer sobre a prática de reflorestamento realizada na 

Área de Proteção Ambiental (APA), no Morro do Urubu, localizada em Aracaju-Sergipe. 

O trabalho justifica-se pela importância de se relatar ações de reflorestamento que vem 

ocorrendo no município de Aracaju, em Sergipe, como forma de registro. A metodologia 

está pautada na pesquisa descritiva, no trabalho de campo, sendo qualitativa perante 

Richardson (2009). Segundo Brasil (1981) e, Brasil (1999), a prática do reflorestamento 

constitui como ação de educação ambiental de recuperação de áreas degradas e, deve ser 

praticada por todos, corroborando com a Constituição Federal (1988), que afirma em seu 

artigo 225 que, o meio ambiente deve ser preservado pelo Estado e por todos que compõe 

a sociedade. Nota-se que, a APA do Morro do Urubu que, é uma Mata Atlântica, encontra-

se abandonada, sendo um grande deposito de lixo, dependendo da ação solitária, de 

cidadãos, para manter-se preservada. Conclui-se que, o poder público da região precisa 

cumprir com seu papel de fiscalização e promoção da educação ambiental crítica, para 

manter esta área preservada e consequentemente, auxiliar na existência da qualidade de 

vida da área e do entorno.   
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I. INTRODUÇÃO 

Este resumo tem como objetivo explanar sobre o que vem a ser a pedagogia da terra. O 

trabalho justifica-se pela necessidade de compreender o significado da pedagogia da terra 

e suas possibilidades no âmbito educacional. A metodologia do resumo está pautada na 

pesquisa bibliográfica cuja abordagem é qualitativa segundo Richardson (2009). De 

acordo com Gadotti (2000), “a ecopedagogia não é uma pedagogia escolar. Ela não se 

dirige apenas  aos  educadores,  mas  aos  habitantes  da  Terra  em  geral” (GADOTTI, 

2000, p.94). Gadotti (2000) afirma que, “ela  se  insere,  como  movimento,  na  evolução  

do  próprio  movimento ecológico como doutrina e como atitude diante da vida 

(GADOTTI, 2000, p.94). Desta forma, pode-se concluir que, a pedagogia da terra pensa 

na formação completa do cidadão onde ele exerça a cidadania planetária refletindo sobre 

os impactos de suas ações no planeta. 
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I. INTRODUÇÃO 

Este resumo tem por objetivo explanar sobre o conceito de biodiversidade. O trabalho 

justifica-se pela necessidade de compreender o significado de biodiversidade já que, cada 

vez mais esta palavra é comtemplada em todos os meios de informação e comunicação. 

A metodologia do trabalho está pautada na pesquisa bibliográfica cuja abordagem é 

qualitativa perante Richardson (2009). Segundo Viana; Pinheiro (1998), “a conservação 

da biodiversidade representa um dos maiores desafios deste final de século, em função 

do elevado nível de perturbações antrópicas dos ecossistemas naturais” (VIANA; 

PINHEIRO, 1998, p.25). De acordo com Franco (2013), biodiversidade remete-se a uma  

“definição  bastante  ampla  e  funcional  de diversidade  biológica  ou  biodiversidade,  

abrangendo-se  três  níveis:  diversidade  de  espécies, diversidade genética e diversidade 

de ecossistemas” (FRANCO, 2013, p.26). Corroborando com Franco (2013), é 

importante trabalhar a biodiversidade porque ela representa as diversas formas de vida, 

sua preservação e conservação, possuindo um valor inestimável e devendo ser preservada 

para as presentes e futuras gerações pois, trata-se da própria vida que, deve ser cuidada e 

respeitada por todos.  

II. PALAVRAS-CHAVE: Biodiversidade. Organismos. Meio ambiente. 
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I. INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo fazer breves considerações sobre o ensino de práticas 

artísticas na educação infantil e enfatizar a importância das artes visuais como algo 

indispensável para os alunos pois, é um importante meio para o desenvolvimento da 

criança. O resumo pauta-se no estudo bibliográfico e na abordagem qualitativa de 

Richardson (2009). O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) 

(1998), aborda que, as artes visuais estão presentes no cotidiano das crianças e ao utilizar 

diversos tipos de materiais para os seus desenhos “elas podem expressar suas experiências 

e é através do fazer artístico que ocorre o desenvolvimento da expressão e das capacidades 

estéticas” (BRASIL, 1998, p.89). Perante a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

para educação infantil, “a partir dessas experiências, as crianças se expressam por várias 

linguagens, criando suas próprias produções artísticas, culturais, exercitando a autoria 

(coletiva e individual)” (BRASIL, 2017, p.39). Conforme o RCNEI (1998), é nesse 

diálogo umas com as outras que, ocorre ao mesmo tempo, a observação, a apreciação e a 

verbalização, o que possibilita a criança a refletir sobre as suas próprias criações. 

Portanto, considera-se que, as práticas artísticas realizadas na escola, contribuem para a 

interação social e desenvolvimento de outras habilidades como motora, cognitiva e 

expressiva da criança. 
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TRABALHANDO O TEMPO E ESPAÇO NO ENSINO DE 

GEOGRAFIA NAS SÉRIES INICIAIS  
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                                                                        OLIVEIRA, Ana Carla Menezes de3 

I.INTRODUCÃO 

O interesse por este objeto se deu a partir da maior convivência com o universo infantil, 

proporcionada tanto pelo estudo teórico realizado no decorrer do curso de pedagogia, 

quanto pelas práticas que vêm sendo vivenciadas nele. As noções de tempo e espaço nas 

séries iniciais: construindo identidades com a Geografia visa reconhecer alguns aspectos 

que são trabalhados nas séries iniciais do Ensino Fundamental no que concerne às noções 

de tempo e espaço e de como a criança vai sendo encaminhada nesse processo. Segundo 

Milton Santos(1994,p.19)” Assim, empiricizamos o tempo tornando-o material, e desse 

modo o assimilando ao espaço, que não existe sem a materialidade,”  Os conceitos de 

tempo e espaço elaborados nos diferentes momentos histórico pelo qual a sociedade 

passou foi se modificando, o tempo antes entendido como linear e baseado em idades, 

passou a ser definido de acordo com o modo de produção vigente já o espaço passou do 

conceito de continuo e sem contradições para se definir de acordo com a valorização da 

economia.  Diante da problemática apresentada anteriormente, o objetivo geral deste 

estudo é propor algumas alternativas didático-pedagógicas que possam ser utilizadas 

pelos educadores para a construção da noção de espaço e tempo na educação infantil. 

Como objetivos específicos, pretendemos conhecer os dilemas e desafios enfrentados 

pelos profissionais da educação infantil, no processo de construção da noção espaço-

temporal de seus educandos, além de identificar e propor alternativas diferenciadas. 
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PROCESSO DE MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

EIXO TEMÁTICO P1: FORMAÇÃO DE PROFESSORES  
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I. INTRODUÇÃO 

Este resumo tem como objetivo apresentar a importância do processo de musicalização na 

educação infantil para o desenvolvimento da aprendizagem. O trabalho justifica-se pela 

observação do interesse das crianças pela música e a oportunidade do desenvolvimento infantil 

integralmente. A metodologia está pautada na pesquisa bibliográfica cuja abordagem é de cunho 

qualitativo segundo Richardson (2009). A música já começa a fazer parte da vida das crianças, 

desde o momento da gestação, quando ela ouve, as batidas do coração da mãe, o fluxo de sangue, 

o funcionamento dos pulmões durante sua respiração, o ferver do seu intestino e a sua voz. 

Segundo Wilheim (1992), “o conjunto de sons constituídos pelos ruídos intestinais, da mãe, dos 

seus batimentos cardíacos e do fluxo do seu sangue” (WILHEIM, 1992. p.20). A entrada na escola 

é onde a criança se prepara para um novo convívio social fora do ambiente familiar, desperta 

sensações e sentimentos novos. Assim, a escola passa a ter um papel relevante na formação do 

indivíduo, tanto de conhecimento, quanto de personalidade, podendo ser desenvolvida de uma 

forma musical já que, a música, tem grande poder de despertar sensações nas crianças. Levando 

em conta todas essas informações, pode-se concluir que, a música na educação infantil, é parte 

fundamental, para o enriquecimento psicológico, motor, emocional e pedagógico para as crianças.  
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I. INTRODUÇÃO 

Este resumo tem por objetivo fazer breves considerações sobre a importância das atividades 

psicomotoras para o desenvolvimento da criança de 2 a 4 anos, visando o equilíbrio e o 

desenvolvimento motor da criança, apresentando uma breve revisão da literatura sobre a temática 

em questão. Segundo Richardson (2009), a metodologia aqui, está pautada na pesquisa 

bibliográfica cuja abordagem é qualitativa. Segundo a Associação Brasileira de Psicomotricidade 

(ABP), psicomotricidade conceitua-se como a ciência que estuda os movimentos do corpo 

humano e à relação ao seu mundo externo (relações sociais) e interno (cognição e emoções). De 

acordo com Antunes (2002), o ser humano possui muitas capacidades a serem desenvolvidas e a 

escola tem o papel de provocar essas habilidades. O professor deve atuar como mediador e, junto 

com a escola, desenvolver o papel de provocar o desenvolvimento psicomotor da criança, 

principalmente nas séries iniciais pois, nessa fase, a criança interage mais com o seu corpo, 

construindo um pensamento crítico, a partir de atividades que possibilitam o aproveitamento 

máximo de suas habilidades e percepção, aumentando sua potencialidade a cada etapa da vida.  
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I. INTRODUÇÃO 

Este resumo tem como objetivo apresentar sobre o uso de brinquedos na educação infantil como 

ferramenta de auxílio para o professor realizar uma aula de maneira dinâmica e sem perder o 

objetivo de aprendizagem. O trabalho justifica-se pela necessidade de se ter novas metodologias 

de ensino em sala de aula na educação infantil. A metodologia do artigo está pautada na pesquisa 

bibliográfica cuja abordagem é qualitativa segundo Richardson (2009). De acordo com Kishimoto 

(2017), “o brinquedo estimula a representação, a expressão de imagens que evocam aspectos da 

realidade” (KISHIMOTO, 2017, p.04). Corroborando com Kishimoto (2017), o brinquedo, 

possibilita a criança algo concreto de se trabalhar. Sendo assim, o brinquedo torna-se uma 

ferramenta de auxílio ao professor, na fase da infância pois, facilita a aprendizagem das crianças 

pelo simples fato de transformar o conteúdo, hora abstrato, em concreto.  
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I. INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como objetivo discorrer sobre as possibilidades e os desafios do uso de tecnologias 

móveis digitais em sala de aula. O trabalho justifica-se pelo avanço da tecnologia digital em todos 

os setores da sociedade, sendo a educação, também inserida neste contexto. A metodologia do 

artigo está pautada na pesquisa bibliográfica cuja abordagem é de cunho qualitativo segundo 

Richardson (2009). Segundo Silva (2017), a tecnologia pode ser uma das ferramentas capazes de 

melhorar a qualidade da educação no Brasil. Tanto para escolas quanto para educadores, o mais 

importante é saber como aplica-la. Para Moran (2013), as tecnologias digitais móveis desafiam as 

instituições a sair do ensino tradicional, para uma aprendizagem mais colaborativa, participativa 

mantendo vínculos pessoais e afetivos, virtualmente. As tecnologias digitais móveis desenraizam 

o conceito de ensino-aprendizagem localizado e temporalizado, ou seja, podemos aprender de 

vários lugares, ao mesmo tempo e, de diferentes formas, tornando a aprendizagem acessível a 

todos.  
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I. INTRODUÇÃO 

O presente resumo tem por objetivo explanar sobre a atividade o “menino do dedo verde” proposta 

pelo projeto intitulado Bambá, cujo uma das atividades é trabalhada na perspectiva da educação 

ambiental. O trabalho segundo Richardson (2009) refere-se a um trabalho descritivo com 

abordagem qualitativa. O projeto foi criado na fazenda Mãe Natureza, sede da Grande Síntese 

Instituto Cultural Para o Florescimento do Homem, fica localizada no Povoado Saúde, município 

de Santana do São Francisco, em Sergipe. De acordo com BRASIL (1999), “a educação ambiental 

é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 

articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não 

formal” (BRASIL, 1999, s/p). O projeto foi criado para crianças e adolescentes, com objetivo de 

fomentar a curiosidade e o deslumbramento sobre a natureza, facilitando assim, o contato direto 

com os recursos naturais despertando na criança e no adolescente o desejo de conhecê-la 

profundamente. O Projeto nada mais é um facilitador da visão integrada homem/natureza, 

caminhando num processo contínuo para formação de uma cidadania ecológica.  
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I. INTRODUÇÃO 

Este resumo tem por objetivo discorrer sobre a importância de se preservar os recursos hídricos 

no Brasil. O trabalho justifica-se pela urgência de se ter ações mais eficazes na proteção dos 

recursos hídricos no território brasileiro. Segundo Richardson (2009), a metodologia do artigo 

está pautada na pesquisa bibliográfica cuja abordagem é qualitativa. De acordo com a Agência 

Nacional de Águas (ANA), a água é fundamental desde atividades cotidianas, como escovar os 

dentes, para o desenvolvimento econômico do país, pois com ela é possível gerar energia, produzir 

alimentos e produtos de consumo, dentre outras atividades. Segundo o Relatório feito pela ANA 

e apresentado em 2017 sobre a crise hídrica no Brasil, os dados revelaram-se preocupantes, 

somente em 2016, segundo o relatório, 18 milhões de habitantes foram afetados por fenômenos 

climáticos que causaram escassez hídrica, sendo que, 84% dos impactados viviam no nordeste. 

Diante do supracitado, há necessidade e urgência de preservar o recurso hídrico por parte de ações 

governamentais, que sejam permanentes e, por cada cidadão a partir de práticas diárias de 

sustentabilidade no âmbito de seus lares.      

II. PALAVRAS-CHAVE: Água. Reaproveitamento. Consumo. 
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A PARTICIPAÇÃO  FAMILIAR NO DESENVOLVIMENTO ESCOLAR 

DA CRIANÇA 

EIXO TEMÁTICO P1: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 
SANTOS, Márcia Marilha Santilis dos1 

SOUZA, Gisleide dos Santos2 

VASCONCELOS, Alana Danielly3 

 

I. INTRODUÇÃO 

Este resumo tem como objetivo abordar sobre como a relação familiar interfere  no 

desenvolvimento escolar da criança. O trabalho justifica-se pela importância da união entre 

família e escola como facilitadores do processo de aprendizagem. Segundo Richardson (2009), a 

metodologia está pautada na pesquisa bibliográfica cuja abordagem é de cunho qualitativo. Piletti 

(2004), afirma que, a família “é o primeiro grupo social ao qual se participa e dentro dela, se 

aprende valores morais, sejam eles ensinados pelos pais ou simplesmente transmitidos através de 

suas ações”(PILETTI, 2004, p. 274). A participação  da família na vida afetiva da criança, pode 

influenciar na aprendizagem da mesma pois, uma criança que é amada e tem a atenção de sua 

família, de acordo com Piletti (2004), “tem mais facilidade  em aprender e apresenta um melhor 

desenvolvimento em suas relações interpessoais”(PILETTI, 2004, p. 279). Corroborando com 

Souza (2012), considera-se que, a formação de uma unidade, entre família e escola,  só vem a 

contribuir para que, haja, uma real formação integral do ser.   

II. PALAVRAS-CHAVE:  Família. Escola. Aprendizagem. 
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DESAFIOS ENCARADOS PELOS PROFESSORES NO ÂMBITO 

ESCOLAR SOB O OLHAR DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TDIC) 

EIXO TEMÁTICO P1: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 
SANTOS, Ana Paula Gomes Batista dos1 

SILVA, Maria Orsângela da2 

OLIVEIRA, Marina Aparecida Madureira de3 

VASCONCELOS, Alana Danielly4 

 

I. INTRODUÇÃO 

Este resumo tem como objetivo explanar sobre os desafios dos docentes no âmbito escolar sob a 

relação Tecnologia Digital de Informação e Comunicação (TDIC) e o processo de aprendizagem 

dos discentes e justifica-se pelo uso da internet e das tecnologias digitais em sala de aula por parte 

dos discentes, estar crescendo cada vez mais. A metodologia do trabalho está pautada na pesquisa 

bibliográfica tendo abordagem qualitativa Richardson (2009). Segundo Kenski (2012), ”as 

tecnologias são tão antigas quanto à espécie humana” (KENSKI, 2012, p. 15). A tecnologia pode 

ser compreendida como tudo que é criado a partir da necessidade humana, para melhorar os 

processos diários de sua vida. Cada vez mais, os docentes encontram em suas salas de aulas, 

discentes que, fazem uso das ferramentas digitais e da internet, cabendo ao docente se reinventar 

metodologicamente e, sair da sua zona de conforto para utilizar as ferramentas digitais como 

recursos para alcançar os objetivos educacionais propostos em seus planos pedagógicos. Neste 

contexto, torna-se importante preparar os docentes para que sejam capazes de introduzir 

tecnologias de comunicação e informação em âmbitos educacionais que, além dos objetivos de 

aprendizagem colaborem na criatividade e participação dos discentes mediante a aula por meio 

da tecnologia. 

II. PALAVRAS-CHAVE: Educação. Ensino/Aprendizagem. Tecnologia Digital de 

Informação e Comunicação.  
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RECICLAGEM COMO PROPOSTA DE PRÁTICA DE 

SUSTENTABILIDADE NO ÂMBITO EDUCACIONAL 

EIXO TEMÁTICO P1: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 
SANTOS, José Alberto Viana1 

CRUZ, Katy Evelin Souza da2  

NETO, João José de Araújo3 

VASCONCELOS, Alana Danielly4 

 

I. INTRODUÇÃO 

Este resumo tem por objetivo explanar sobre o processo de reciclagem como prática de 

sustentabilidade na escola. O trabalho justifica-se pelo grande número de resíduos que são jogados 

no âmbito escolar, diariamente, sem uma preocupação de destinação correta do mesmo. A 

metodologia do trabalho está pautada na pesquisa bibliográfica cuja abordagem é qualitativa 

perante Richardson (2009). Segundo Ross e Becker (2012), a sustentabilidade estaria ligada a 

capacidade de suprir as necessidades da atualidade sem comprometer as necessidades das 

gerações futuras, e a reciclagem consistiria no reaproveitamento de materiais que inicialmente 

não teriam mais nenhum uso. Com a Lei nº 9.795, a escola deve propiciar conhecimentos 

ecológicos junto aos educandos e a comunidade escolar, por meio dos valores éticos em torno do 

tema, desenvolvendo projetos, a exemplo do processo de sensibilização para descarte correto dos 

resíduos. Assim e, para Ross e Becker (2012), é criado na nova geração uma circunspecção em 

torno da preservação ambiental, formando cidadãos responsáveis, capazes de perceber, através da 

visão holística, o quanto é importante o processo de separação dos materiais e sua recuperação. 

II. PALAVRAS-CHAVE:  Educação Ambiental. Reciclagem. Sustentabilidade. 
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FORMAÇÃO DO PROFESSOR NO SÉCULO XXI FRENTE AS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS 

EIXO TEMÁTICO P1: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 

BARRETO, Agnes Amparo Vieira1 

SANTOS, Paloma Ribeiro2  

PRADO, Danielle Gonçalves Rigoleto Santos3 

VASCONCELOS, Alana Danielly4 

 

I. INTRODUÇÃO 

Este resumo tem por objetivo discorrer sobre a formação de professores no século XXI frente a 

tecnologia digital. O trabalho justifica-se pela necessidade de discorrer sobre a formação docente 

no século XXI e a presença constante da tecnologia digital em sala de aula. A metodologia está 

pautada na pesquisa bibliográfica e na abordagem qualitativa  sendo Richardson (2009). Segundo 

Perrenou; Thurler (2009), “a qualidade de uma formação depende, sobretudo, de sua concepção” 

(PERRENOU; THURLER, 2009, p. 15-16). Perante Pereira; Schneider (2015), muitos são os 

professores em exercício que, possuem dificuldade no manuseio das ferramentas digitais, hoje, 

postas nas salas de aula, a exemplo da lousa digital. Porém, precisa-se questionar se, estes 

professores, tiveram em sua formação inicial, contato com esse tipo de tecnologia digital e/ou, se 

tiveram, se  possuíram interesse em aprender sobre. Chaga-se a conclusão que, o maior desafio 

do professor universitário do século XXI é: despertar o interesse de aprendizagem do discente 

frente a tecnologia digital, visto que esta, faz-se presente, em todos os níveis de ensino e na vida 

do estudante pois, a aprendizagem não depende somente do professor mas, principalmente, da 

vontade do discente em querer aprender.  

II. PALAVRAS-CHAVE:  Formação de Professores. Século XXI. Tecnologias Digitais.  
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EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NO ÂMBITO ESCOLAR COMO 

PROPOSTA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

EIXO TEMÁTICO P1: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
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SANTOS, Reuda dos2  
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VASCONCELOS, Alana Danielly4 

 

I. INTRODUÇÃO 

Este resumo tem como objetivo discorrer sobre a educação para o trânsito no ambiente escolar 

como proposta de prevenção de acidentes. O trabalho justifica-se pelo crescimento de acidentes 

no Brasil de mortes no trânsito. A metodologia está pautada na pesquisa bibliográfica cuja 

abordagem é qualitativa segundo Richardson (2009). O Ministério da Saúde revelou que, os 

acidentes no trânsito são o segundo maior problema de saúde pública, perdendo para causas 

internas como doenças cardiovasculares e o câncer, apresentando 350 mil pessoas como vítimas 

de acidentes e que destes, 40 mil são fatais (BRASIL, 2001). BIAVATI (2009), afirma que, “mais  

do  que  uma  necessidade  individual,  transitar  seria  um  exercício cotidiano de solidariedade, 

gentileza e, sobretudo, respeito à integridade de  cada  pessoa”. É preciso assim, de acordo com 

Vasconcelos (2013), insistir em educação, equipando os postos policiais com materiais educativos 

e tendo participação ativa das escolas, na prevenção de acidentes, através de projetos e ações 

transversais e permanentes.  A escola como espaço de educação continuada e de socialização, tem 

papel fundamental na formação dos indivíduos para que, os mesmos, saibam viver nas relações, 

conscientes e responsáveis pela vida e pela segurança.  

II. PALAVRAS-CHAVE:  Educação para o Trânsito. Interdisciplinaridade. Cidadania.  
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CONCEITUANDO A EDUCAÇÃO PARA TRÂNSITO E SUAS 

POSSIBILIDADES NA MANUTENÇÃO DA VIDA 

EIXO TEMÁTICO P1: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 

LEITE, Rebeca Machado1 

QUERINO, Bruna Serval Santos 2  

MATOS, Heloisa Ribeiro3 

VASCONCELOS, Alana Danielly4 

I. INTRODUÇÃO 

Este resumo tem por objetivo abordar sobre o conceito de educação para o trânsito e sua 

importância na manutenção da vida. O trabalho justifica-se pelo alto índice de acidente no trânsito 

no Brasil. Perante Richardson (2009), a metodologia do trabalho está pautada na pesquisa 

bibliográfica com abordagem qualitativa. Vasconcelos (2013), diz que, educação para o trânsito 

“surge  como  uma  saída  emergencial  de  sensibilizar  os  indivíduos  a  respeitarem  as  leis  de  

trânsito  que  existem  para  assegurar   uma   convivência   harmônica   entre as   pessoas   ao   

transitarem” (VASCONCELOS, 2013. p.07). Segundo a Organização da Nações Unidas (ONU), 

os acidentes de trânsito matam cerca de 1.25 milhões de pessoas por ano, em todo o mundo, além 

dos veículos causarem problemas ambientais como a emissão do (CO2). No Brasil, as causas de 

acidente no trânsito são provocadas pelo excesso de velocidade, imprudência como o ato de dirigir 

e mexer no celular, dentre outros fatores. Conclui-se que, faz-se necessário, o exercício da 

cidadania, através de uma postura ética e coletiva por parte de toda sociedade, para que haja 

equilíbrio entre sociedade/sociedade e sociedade/natureza.  
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CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS DO USO DAS TICS NA EDUCAÇÃO 

CONTEMPORÂNEA 

EIXO TEMÁTICO P1: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
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I. INTRODUÇÃO 

O seguinte artigo trata sobre o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação dentro do 

âmbito educacional como método de ensino para construção de novas habilidades e 

competências. O conteúdo deste estudo trabalhará conceitos, investigará contribuições e desafios 

ainda prementes com base na metodologia de pesquisa bibliográfica dos autores escolhidos. 

Assim, dentre as contribuições que estas ferramentas pedagógicas digitais oferecem no seio 

educativo, destacam-se: o aprimoramento do conhecimento, com acesso a informações em tempo 

real e em diversas plataformas, alinhar-se às estratégias políticas para elevar o índice de 

desenvolvimento da educação e redução da evasão escolar tornando as aulas atraentes, inovadora 

e motivadora, aproximar alunos e professores, atividades extra classe em laboratórios e campos 

empíricos, desenvolver o protagonismo estudantil tonando o aluno propulsor do conhecimento 

adquirido na sala de aula em seu convívio social e promover novas experiências através da 

cultura digital e construção de novas competências e habilidades que serão utilizadas também no 

mercado de trabalho.  Por fim, devemos refletir sobre o futuro da educação nesse processo e 
como esse procedimento é uma constante. 

II. PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs). Práticas de 

ensino e aprendizagem. Educação. 
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      XI MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

O EMPODERAMENTO DO CORPO NEGRO INFANTIL A PARTIR 

 DA VALORIZAÇÃO DA HISTÓRIA E CULTURA  

AFRO -BRASILEIRA E AFRICANA  

EIXO TEMÁTICO P1: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

BARRETO, Mércia Cleide Souza1 

MACHADO, Márcia Alves de Carvalho2 

 

 

I. INTRODUÇÃO  

O Brasil com a promulgação da Lei n.º 10.639/2003 e da Resolução CNE/CP n.º 1/2004 sobre a 

educação das relações étnico-raciais, “[...] estabeleceu um marco legal, político e pedagógico de 

reconhecimento e valorização das influências africanas na formação da sociedade brasileira e do 

protagonismo da população afro-brasileira [...].” (UNESCO, 2014, p. 7). O objeto da pesquisa é 

o empoderamento do corpo negro infantil; O objetivo é apresentar uma proposta de pesquisa que 

visa dotar as crianças negras e não negras do conhecimento de si e das suas diferenças, em termo 

de corporeidade, estética e etnias. Tem como relevância é conscientizar os professores e a escola 

em geral sobre a importância de trabalhar o empoderamento do corpo negro infantil, para que os 

alunos negros cresçam conscientes de sua cor e tenham pertencimento do seu corpo, além de 

conscientizar os demais alunos quanto ao respeito às diferenças. Trata-se de pesquisa teórica com 

uso da pesquisa bibliográfica. “Enegrecer, maneira própria de os negros se porem no mundo ao 

receberem o mundo em si. Enegrecer, face a face, em que negro e branco se espelham, se 

comunicam, sem deixar de ser cada um o que é” (SILVA, 1987, p. 147). Conclui-se que o trabalho 

com educação das relações étnico-raciais no ensino fundamental pode representar uma via para 

redução das desigualdades no cuidado e educação das crianças relacionados aos seus 

pertencimentos étnicos. 

II.  PALAVRAS-CHAVE:  corpo negro. empoderamento. educação das relações étnico-raciais. 

III. REFERÊNCIAS  
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      XI MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

MUSEU LUGAR DE MEMÓRIA: O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS 

NO ACESSO A FONTES HISTÓRICAS 

EIXO TEMÁTICO P1: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 

SANTOS, Muana Iramaia Aquino1 

ORIENTADOR(a): MACHADO, Márcia Alves de Carvalho 2 

 

I. INTRODUÇÃO 

Uma das competências especificas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o ensino 

de história visa a utilização das tecnologias digitais (BRASIL,2017). Este estudo foca na 

utilização dessas tecnologias no ensino fundamental e objetiva discutir a sua importância no 

acesso a fontes históricas. Justifica-se pela necessidade de tornar as aulas mais dinâmicas e 

interativas, e usar a tecnologia no acesso as fontes históricas. Trata-se de pesquisa de campo 

realizada na disciplina de Metodologia do Ensino de História, no curso de Pedagogia da Faculdade 

São Luís de França, Aracaju/SE. Deve-se recorrer no ensino de história à abordagem local, com 

vistas a conhecer e aprender a valorizar o patrimônio histórico de sua localidade 

(BITTENCOURT, 2009). O trabalho em ambientes não escolares, como os museus, dá significado 

ao que se aprende pela relação dos conteúdos ensinados com o cotidiano vivido (THOMPSON, 

1981,  apud  BITTENCOURT, 2009).  Foi desenvolvido um diário de bordo a partir do acesso ao 

site do Palácio Museu Olímpio Campos. Na produção registrou-se: ficha técnica do museu; dados 

da história sergipana; espaços oferecidos, além de curiosidades como os jogos virtuais e uso da 

planta 3D do museu. Conclui-se, que a tecnologia foi essencial para realizar a atividade 

contribuindo para tornar a aula de história mais dinâmica e interativa e obter a aprendizagem sobre 

a história local.  

II. PALAVRAS-CHAVE: Ensino de História. Tecnologias digitais. Museu. 

III. REFERÊNCIAS  
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      XI MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

A IMPORTÂNCIA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS NA 

FORMAÇÃO DO PEDAGOGO 

EIXO TEMÁTICO P1: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
SANTOS, Muana Iramaia Aquino1 

VASCONCELOS, Alana Danielly2 

FERRO, Marcos Batinga3  

 

I. INTRODUÇÃO 

Este resumo tem como objetivo apresentar a importância do ensino da Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS), na formação inicial do pedagogo a partir de uma metodologia qualitativa e de revisão 

bibliográfica segundo Richardson (2009). O trabalho justifica-se pela necessidade que os 

pedagogos, devem ter, sobre o conhecimento de libras, pois, muitos docentes chegam a salas de 

aula sem o devido preparo para ensinar a uma pessoa surda e incluí-la, de fato, na escola. Segundo 

a Lei Brasileira de Inclusão em seu Art. 27, “a educação constitui direito da pessoa com 

deficiência, assegurados no sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao 

longo de toda a vida” (BRASIL, 2015).  Com isso e, corroborando com Soares (2009), é preciso 

que os docentes tenham uma formação inicial que, os capacite para executar um trabalho inclusivo 

eficiente. Conclui-se que, a formação inicial e continuada dos pedagogos é de suma importância 

para a inclusão escolar, pois, as dificuldades já existentes devido a deficiência, serão encaradas e 

superadas por meios competentes de fazer com que os mesmos, se desenvolvam e, alcancem seus 

objetivos de acordo com suas necessidades e potencialidades.   

II. PALAVRAS-CHAVE: Libras. Formação Inicial. Inclusão. 
III. REFERÊNCIAS  
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      XI MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

ANÁLISE ERGONÔMICA:  INTERVENÇÕES REALIZADAS NO 

ÂMBITO DO CALL CENTER 

EIXO TEMÁTICO P1: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
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VASCONCELOS, Alana Danielly4 

 

I. INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem por objetivo apresentar discussões breves acerca de como deve ser um ambiente 

de trabalho à luz da ergonomia em um setor de Call Center. O resumo visa também, contribuir 

para a compreensão de situações ergonômicas dos trabalhadores de Call Centerfocando no 

contexto da Norma Regulamentadora de nº 17, realizando uma avaliação de leitura e interpretação 

através de dados norteados pela pedagogia empresarial. Utiliza-se o método qualitativo e a revisão 

bibliográfica de acordo com Richardson (2009). Segundo a NR17, “ergonomia visa estabelecer 

parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicológicas 

dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho 

eficiente’’ (BRASIL,1978). Na pedagogia empresarial, de acordo com Ferreira (1985), “um dos 

propósitos é de qualificar todo pessoal da organização nas áreas administrativas, operacional, 

gerencial, elevando a qualidade e produtividade organizacionais” (FERREIRA, 1985, p.74). 

Dentro desse contexto é importante destacar que é o pedagogo no âmbito empresarial, tem a 

atribuição de acompanhar o desenvolvimento profissional do colaborador através do seu 

desempenho nas atividades, capaz de oferecer condições para o profissional, afim de desempenhar  

um trabalho eficiente, significativo e eficaz. Por isso, chega-se a consideração de que, se faz 

necessário a existência da ergonomia não só em ambientes como o Call Center, mas em todo 

recinto, visto que todos trabalhadores necessitam de condições e técnicas de trabalho necessário 

para realizar sua função sem prejuízo a sua sáude.   

II. PALAVRAS-CHAVE: Ergonomia. Call Center. NR17. 
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HÁBITOS DE HIGIENE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

EIXO TEMÁTICO P1: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
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I. INTRODUÇÃO 

Este resumo tem por objetivo explanar sobre de hábitos higiene na educação infantil. O trabalho 

justifica-se pela importância de se trabalhar a higiene pessoal no âmbito da educação infantil pois, 

é nesta fase, que o indivíduo se encontra mais apto a aprendizagem. A metodologia do resumo 

está pautada na pesquisa bibliográfica cuja abordagem é qualitativa de acordo com Richardson 

(2009). A escola que trabalha com educação infantil, deve propiciar as crianças conhecimentos 

que, a façam se perceber no mundo e se conhecerem, trabalhando temas transversais que, 

perpassem pelo seu corpo e, como esse corpo se relaciona com o ambiente e com as condições de 

vida. Segundo, Garcia; Corona; Valsecki (1998), é na fase da infância que,  hábitos, como  escovar 

os dentes, cortar as unhas, tomar banho e lavar as mãos, devem ser trabalhos repetidamente, como 

rotina,  para que, virem hábitos natural de se realizar por parte das crianças, explicando o quanto 

eles são importantes para prevenir doenças. Assim, é de suma importância, para que, os hábitos 

virem um comportamento natural a ser realizado pelas crianças que, o professor, explique para as 

crianças o porquê, de criar estes hábitos, dando sentido a eles, para que as crianças vejam que, 

para se ter qualidade de vida é, necessário, serem responsáveis pelo bem estar do seu corpo.   

II. PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil. Hábitos. Higiene.  

III. REFERÊNCIAS 
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impacto de um programa preventivo com ênfase na educação de hábitos de higiene oral. Rev Odontol 

UNESP, v. 27, n. 2, p. 393-403, 1998 
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      XI MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

CONCEITUANDO ENSINO HÍBRIDO 

EIXO TEMÁTICO P1: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
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VASCONCELOS, Alana Danielly4 

 

I. INTRODUÇÃO 

Este resumo tem como objetivo discorrer sobre o conceito de ensino híbrido. O trabalho justifica-

se pelo ensino híbrido estar ganhando, cada vez mais espaço, nos ambientes escolares. A 

metodologia do artigo está pautada na pesquisa bibliográfica cuja abordagem é de cunho 

qualitativo segundo Richardson (2009). Segundo Bacich; Moran (2015), “a integração cada vez 

maior entre sala de aula e ambientes virtuais é fundamental para abrir a escola para o mundo e 

trazer o mundo para dentro da escola” (BACICH; MORAN, 2015. p.45). Híbrido segundo Bacich; 

Moran (2015), significa “misturado, mesclado, blended” (BACICH; MORAN, 2015. p.45). A 

educação e o ensino sempre foram misturados, porém, com a conectividade, o processo de 

aprendizagem torna-se um “ecossistema mais aberto e criativo” (BACICH; MORAN, 2015. p.45). 

Assim, remeter-se ao ensino híbrido é assumir que, não existe apenas uma maneira de ensinar e 

exige do docente, maior criatividade em sala de aula, tendo as ferramentas tecnológicas digitais 

como auxiliares no processo educativo. Precisa-se também, de “modelos curriculares que 

propõem mudanças, privilegiando a aprendizagem ativa dos alunos, individualmente e em grupo” 

(BACICH; MORAN, 2015. p.47)”.  

II. PALAVRAS-CHAVE:  Ensino. Tecnologia. Híbrido.  
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O CONCEITO DE RECICLAGEM NO ÂMBITO ESCOLAR 

EIXO TEMÁTICO P1: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
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I. INTRODUÇÃO 

Este resumo objetiva abordar o conceito de reciclagem além de apresentar como trabalhar a 

reciclagem em sala de aula. O trabalho justifica-se pelo crescente número de resíduos gerados 

diariamente por todo planeta. A metodologia está pautada na pesquisa bibliográfica cuja 

abordagem é qualitativa segundo Richardson (2009). Segunda Milaré (2007), “[...] meio ambiente 

é o conjunto de elementos abióticos (físicos e químicos) e bióticos (flora e fauna), organizados 

em diferentes ecossistemas naturais e sociais em que se insere o Homem, individual e 

socialmente” (MILARÉ, 2007, p. 111). Segundo Valle (1995), reciclar o lixo significa “refazer o 

ciclo, permite trazer de volta, à origem, sob a forma de matéria-prima aqueles materiais que não 

se degradam facilmente e que podem ser reprocessados, mantendo suas características básicas” 

(VALLE, 1995, p.71). A reciclagem é uma possibilidade de aproveitar o resíduo gerado pelas 

pessoas pois, o material retorna para o ciclo de produção, de reutilização, ajudando a ter um 

ambiente mais saudável e melhor de se viver. Segundo Krasilchik (2005), a Educação Ambiental 

(EA), “deverá ter um enfoque global, crítico e integrado, não podendo   ser   reduzida   a   uma   

disciplina   escolar” (KRASILCHIK, 2005, p.192). Portanto, a escola precisa compreender que, é 

responsável por sensibilizar os indivíduos, através de ações concretas, sobre sua responsabilidade 

em manter um equilíbrio na relação sociedade/natureza, despertando uma consciência crítica por 

parte desses indivíduos e contribuindo para a existência, assim, de uma cidadania planetária, onde, 

todos saibam que, uma atitude individual impacta no coletivo.   

II. PALAVRAS-CHAVE: Reciclagem. Escola. Meio ambiente.  
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INCLUSÃO E PERMANÊNCIA ESCOLAR: DIREITOS DAS CRIANÇAS 

COM PARALISIA CEREBRAL 

EIXO TEMÁTICO P1: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
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I. INTRODUÇÃO 

O estudo se insere na área de Pedagogia e tem como foco a inclusão escolar de uma criança com 

paralisia cerebral (PC). O objetivo é apresentar uma pesquisa em andamento que investiga os 

processos de inclusão e de permanência de uma criança com PC em uma escola municipal de 

ensino fundamental da cidade de Itaporanga D’Ajuda /SE. Justifica-se pela busca em reduzir às 

barreiras que impedem à garantia de atendimento educacional especializado a criança com 

deficiência. Trata-se de uma pesquisa exploratória com utilização dos procedimentos de pesquisa 

bibliográfica e estudo de caso. O direito à educação está assegurado na Constituição Federal de 

1988, na base legal educacional, na LBI de 2015 e nas orientações internacionais à exemplo da 

Declaração de Salamanca (1994). Observa-se a necessidade de implantar salas de recursos com 

tecnologias assistivas, fortalecer a formação inicial dos professores e criar uma rede efetiva de 

apoio entre escolas, famílias, assistências sociais e profissionais de saúde no atendimento as 

crianças com necessidades educacionais especiais. Conclui-se que o propósito desses dispositivos 

é incluir as crianças com deficiências no sistema regular de ensino, buscando que se efetive nos 

espaços escolares uma educação para todos, independentemente das condições físicas, 

intelectuais, sociais e linguísticas dos alunos a fim de fomentar uma sociedade inclusiva. 
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HÁBITOS DE HIGIENE O QUE SÃO E COMO TRABALHÁ-LOS NA 
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SANTOS, Any Kelly Teles de Santana1 

TELES, Carla Beatriz Rocha2 

SANTOS, Yasmin Gomes3 

VASCONCELOS, Alana Danielly4 

 

I. INTRODUÇÃO 

Este resumo tem como objetivo explanar sobre o significado de hábitos higiene, demonstrando 

como podemos trabalhá-los na educação. O trabalho justifica-se pela importância de se trabalhar 

a temática de higiene pessoal e coletiva no âmbito da educação, trazendo práticas importantes 

para o dia-a-dia. A metodologia do artigo está pautada na pesquisa bibliográfica cuja abordagem 

é qualitativa de acordo com Richardson (2009). Segundo, Garcia; Corona; Valsecki (1998), a 

comunidade escolar deve discutir a relação entre higiene, saúde e condição de vida. Como é um 

direito da população viver em condições adequadas de higiene e saúde, a educação deve ser capaz 

de alterar os hábitos e os comportamentos dos cidadãos. Dentre estes hábitos, estão o ato de lavar 

as mãos, escovar os dentes, cortar as unhas, tomar banho, pentear os cabelos, não andar descalço, 

lavar os alimentos antes de consumir, além de manter o ambiente onde vivemos limpo. Segundo 

Taglietta (2011), os hábitos de higiene podem ser ensinados nas escolas através de músicas, 

cartazes, dinâmicas e práticas. Os mesmos promovem uma qualidade de vida melhor, além de 

prevenir doenças infecto contagiosas. Para que, esses hábitos, possam ser praticados por mais 

indivíduos na sociedade, se faz necessário que, se intensifique o trabalho de sensibilização junto 

às escolas e da comunidade para minimizar os impactos provocados pela falta de desses hábitos. 

II. PALAVRAS-CHAVE: Educação. Hábitos de Higiene. Higiene Pessoal.  

III. REFERÊNCIAS 
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impacto de um programa preventivo com ênfase na educação de hábitos de higiene oral. Rev Odontol 
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      XI MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

A CONSTRUÇÃO DA HORTA VERTICAL NO AMBIENTE 

ESCOLAR COMO PROPOSTA DE PRÁTICA SAUDÁVEL 

EIXO TEMÁTICO P1: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 

NASCIMENTO, Camila Santos do
1 

VASCONCELOS, Alana Danielly2 

 

I. INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo abordar a importância da horta vertical no âmbito escolar como 

método de incentivo aos hábitos saudáveis a partir de uma metodologia qualitativa e de revisão 

teórica perante Richardson (2009). O trabalho justifica-se pela necessidade de construção de 

uma alimentação saudável no âmbito escolar e também, como uma prática capaz de despertar 

o sentido de responsabilidade ambiental na comunidade escolar. As questões apresentadas aqui 

servirão para os profissionais que fazem parte de instituições de ensino, para que estes percebam 

a importância de se trabalhar os temas transversais, a exemplo da temática da alimentação 

saudável que segundo Cabral (2018) “é a ingestão de alimentos naturais’’ (CABRAL, 2018, 

s/p.). Conforme Drehmer (2017), alimentos saudáveis são ricos em vitaminas e com pouco teor 

calórico como as verduras e os legumes. Utiliza-se, de 3 a 4 garrafas pet, penduradas no formato 

vertical, com adubo e sementes. Sendo, assim, uma possibilidade não só de cultivar alimentos 

saudáveis no âmbito escolar, mas, possibilidade de despertar uma consciência crítica e 

ambiental na escola, para reaproveitar os resíduos produzidos no lanche diariamente que, 

geralmente vão para o lixo, podendo ser utilizados na confecção da horta. 

II. PALAVRAS-CHAVE: Escola. Alimentação Saudável. Horta Vertical. 

III. REFERÊNCIAS 
CABRAL, Gabriela. Importância dos Alimentos na Saúde. Disponível 

em:<https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/saude-bem-estar/alimentacao- saudavel.htm>. Acesso 

em:02 out de 2018. 

DREHMER, Raquel. Temperos, verduras, legumes, frutas: como ter uma horta em casa. 2017. 

Disponível em: <https://mdemulher.abril.com.br/casa/temperos-verduras- legumes-frutas-como-ter-

horta-em-casa/> Acesso: 05 de nov. de 2018. 

RICHARDSON. R.J. Pesquisa Social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1Estudante do curso de Pedagogia na Faculdade São Luís de França. E-mail: 

kamilanascimento6@gmail.com 
2 Formada em Pedagogia pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), Mestre em Desenvolvimento e 

Meio Ambiente pela UFS e Professora no Curso de Pedagogia da Faculdade São Luís de França. E- mail: 

alana90@sousaoluis.com.br 

mailto:kamilanascimento6@gmail.com
mailto:kamilanascimento6@gmail.com
mailto:alana90@sousaoluis.com.br
mailto:alana90@sousaoluis.com.br


 

50 
 

      XI MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

SÍNDROME DE DOWN: ESTIMULAÇÃO DENTRO DO ÂMBITO 

ESCOLAR E FAMILIAR  

EIXO TEMÁTICO P1: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 

COSTA, Fernanda Gabriela Lima da1  

 TETI, Marcela Montalvão2 

 

I. INTRODUÇÃO 

No desenvolvimento escolar se faz necessário uso de diversos recursos e métodos didáticos 

pedagógicos, podendo haver particularizações, dependendo das capacidades de aprendizagens. 

Sendo necessário haver participações essenciais. O presente trabalho tem como objeto de estudo 

a estimulação educacional e social em crianças que apresentam trissomia 21 e, obtendo como 

objetivo analisar práticas pedagógicas utilizadas em crianças com síndrome de Down. A 

realização deste trabalho foi através de pesquisa bibliográfica, baseada em artigos científicos e 

periódicos. Este estudo tem como abordagem a realização das práticas pedagógicas e a 

capacitação docente diante da educação inclusiva, abrangendo concomitantemente as 

dificuldades no processo de aprendizagem perante a trissomia cromossômica, as políticas 

públicas, por exemplo, o direito da inclusão e, a importante participação de atuantes na vida de 

discentes da educação especial. A realização do estudo vem a ser desenvolvida na atuação 

docente em relação as dificuldades apresentadas em discentes com síndrome de Down em idade 

escolar, mas também, é estudado a estimulação de pais, familiares, responsáveis e atuantes da 

vida social do discente. 

II. PALAVRAS-CHAVE: Atuação docente na educação inclusiva. Ensino aprendizagem de 

discentes com síndrome de Down. Estímulo institucional e familiar. 

III. REFERÊNCIAS 
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      XI MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

O ENFERMEIRO E O SEU IMPORTANTE PAPEL DE EDUCADOR 

EIXO TEMÁTICO E2: ENFERMAGEM E EDUCAÇÃO 

 

 ALMEIDA, Diego Fernando Santos1 

                    DURÇO, Aimée Obolari2 

I.  INTRODUÇÃO  

Das dimensões do processo de trabalho do enfermeiro, educar é o objeto de estudo deste resumo, 

cujo objetivo é apontar aspectos que evidenciem o papel educador do enfermeiro. Cuidar e 

gerenciar, dimensões também importantes na prática do enfermeiro, só são exequíveis na sua 

plenitude por intermédio da dimensão educar, fato que justifica tal trabalho. A pesquisa é 

bibliográfica com abordagem qualitativa. A ação educativa em saúde se refere às atividades 

voltadas para o desenvolvimento de capacidades individuais e coletivas visando a melhoria da 

qualidade de vida, de saúde e do trabalho. Há indissociabilidade entre cuidar e educar na 

enfermagem, sendo tal fato legitimado na regulamentação do exercício desta profissão, ainda, é 

inegável que a educação é uma atividade indispensável para a melhoria da saúde da população e 

processos de trabalho em geral. Fica claro a importância da educação no processo de trabalho do 

enfermeiro, já que tal dimensão promove a prática de forma construtiva/reflexiva, singular/plural, 

dinâmica/flexível, num ambiente de intensas relações entre sujeitos. 

II. PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Processo de trabalho. Educação. 

III. REFERÊNCIAS 
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ITO, Elaine Emi; PERES, Aida Maris; TAKAHASHI, Regina Toshie  and  LEITE, Maria 
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Enferm. Cent. O. Min. 2011 out/dez; 1(4):546-559. 

PRODANOV, Cleber Cristiano. Metodologia do trabalho centífico: métodos e técnicas da 
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A IMPORTÂNCIA DA LEITURA PARA O DESENVOLVIMENTO 

COGNITIVO DO ADOLESCENTE 

EIXO TEMÁTICO L1. LINGUAGEM E CULTURA 

 

PRADO, Francisco de Assis Souza1
 

FERRO, Marcos Batinga2
 

SANTOS, Gersiney Pablo3 

I. INTRODUÇÃO 

Este trabalho objetiva localizar formas que venham a fazer com que o adolescente tenha interesse 

pela leitura através de uma avaliação do cognitivo. Este trabalho mostra as dificuldades que os 

professores que fizeram o curso de Letras quando passa uma atividade para os adolescentes e os 

mesmos tem dificuldade na leitura. Isso vem a provocar problemas também na escrita, ao nos 

mostrar que o adolescente na formação educacional não teve observada a dificuldade em ler (e 

até mesmo em se comunicar com as outras pessoas). Cabe lembrar que os problemas mencionados 

ocasionam problemas para o desenvolvimento da escrita: relacionados a isso estão também déficit 

de aprendizagem ou com dislexia, bem como outras realidades impeditivas como o TODA 

(Transtorno do déficit de atenção), o TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com 

Hiperatividade), o DDA (Distúrbio do Déficit de Atenção). Assim, o procedimento poderia 

envolver uma análise linguístico-psicológica, psicolinguística ou sociolinguística em todo o 

processo, a fim de mostrar as maiores dificuldades encaradas por esses adolescentes (SOARES, 

2011). Este adolescente depois do diagnostico ele deve ter acompanhamento com profissionais de 

distintas áreas educacionais e da saúde. Este trabalho foi feito com metodologia bibliográfica, 

pesquisas de internet e artigos científicos, além de entrevistas com profissionais da educação e da 

saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: Adolescentes. Escrita. Letramento. 
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      XI MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

A SOLIDÃO DA MULHER NEGRA NA POESIA DE CRISTIANE 

SOBRAL 

EIXO TEMÁTICO L1. LINGUAGEM E CULTURA 
 

SANTOS, Milena Menezes1 

 

I. INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa busca analisar a obra de Cristiane Sobral, de modo que se perceba aspectos que 

apontam a solidão da mulher negra brasileira. Para alcançar tal objetivo, será realizado um estudo 

da poesia “Black Friday”, do processo histórico da mulher negra e a identificação dos aspectos da 

história na obra. Através das leituras de obras que relatam a vida da mulher negra e suas produções 

literárias, percebeu-se a escassez de conhecimento e divulgação dessas artes, assim surge o 

interesse na elaboração dessa pesquisa. Assim, apresenta-se a análise teórica da poesia e o do 

papel da mulher negra na biografia brasileira e, por fim, a exposição de fragmentos da obra que 

apontam a situação da mulher negra na sociedade. Para elaboração do projeto, foram consultados 

uma variedade de teóricos, tais como: Moisés (1928) e Coutinho (2015), que abordam a 

historiografia literária, Gancho (1989), que trata dos elementos que compõem a obra poética. 

Além desses, corrobora a obra de Hooks (2014) e Davis (2013), ambas, retratam o processo 

histórico da mulher negra.      

II. PALAVRAS-CHAVE: Mulher negra. Sociedade. Poesia. 
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COUTINHO, Afrânio. Notas de teoria literária/Afrânio Coutinho.2.ed.Petrópolis, RJ: Vozes, 

2015. 

DAVIS, Ângela. Mulher, Raça e Classe. Disponível em: <https:// 

we.riseup.net/assets/165852/mulheres-rac3a7a-e-classe.pdf>. Acesso em: 04 nov.2018.  

GANCHO, Cândida Beatriz Vilares. Introdução à poesia. São Paulo: Atual, 1989.   

HOOKS, Bell. Ain’t I a Woman. Black women and feminism. Tradução Livre. Plataforma 

Gueto,2014.  Disponível em : <https://plataformagueto.files.wordpress.com/2014/12/nc3a3o-

sou-eu-uma-mulher_traduzido.pdf>. Acesso em: 01 out. 2018. 

MOISÉS, Massaud. A criação literária: poesia. 16. ed. São Paulo: Cultrix, 2003.   

SOBRAL, Cristiane. Só por hoje vou deixar meu cabelo em paz. Brasília: Teixeira, 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1Graduada em Letras Português e suas Respectivas Literaturas pela Faculdade São Luís de França. E-mail: 

mia_llena@hotmail.com. 



 

54 
 

      XI MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

A DESUMANIZAÇÃO DAS PERSONAGENS EM VIDAS SECAS 

EIXO TEMÁTICO L1: LINGUAGEM  E CULTURA 
 

SANTANA, Juliana Oliveira de1 

SANTOS, Andressa da Silva2 

LIMA, Juliane Moreira3 

BARBOSA, Sara Rogéria Santos4 

 

 

I. INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem por objetivo analisar como o romance Vidas Secas, de Graciliano (1969), aborda 

a desumanização que a seca promove nos personagens marcados por chuvas escassas e pela 

política de descaso do governo com os investimentos sociais.  Trata-se de uma pesquisa de cunho 

bibliográfico e por isso lançou-se mão de teóricos como Candido (1972), Bosi (2001) e Moises 

(2001) a fim de fazer análise literária. A característica mais marcante deste livro é a crítica 

disfarçada de romance tudo é analisado a partir de uma visão do escritor em relação à vida 

miserável de uma família de retirantes sertanejos obrigada a se deslocar de tempos em tempos 

para a área menos castigadas pela seca. Entretanto o atual estudo se importa com a aridez que 

atinge tais personagens, mas com o olhar e estilo seco de Graciliano Ramos que se expressa 

principalmente por meio do uso econômico dos adjetivos que parecem transmitir a estiagem do 

ambiente. O livro possui 13 capítulos que por não terem uma linearidade temporal podem ser 

lidos em qualquer ordem. O autor insere no cenário os personagens Baleia, Sinhá Vitória, Fabiano, 

Seus filhos e o patrão para contextualizar sua crítica. 

II. PALAVRAS-CHAVE: Literatura Brasileira. Vidas Secas. Desumanização das personagens.  
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NEGRINHA: UM CONTO DE MONTEIRO LOBATO COM UM QUÊ DE 

PRECONCEITO RACIAL 

EIXO TEMÁTICO L1: LINGUAGEM  E CULTURA 
 

ALVES, Isabelle Renan Souza Costa Santos1 

ALVES, Jefferson Alves2 

BARBOSA, Sara Rogéria Santos3                                                                                                                                                                                                                                                                              

I. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é fruto de uma pesquisa bibliográfica a respeito da literatura adulta de 

Monteiro Lobato. “Negrinha”, conto escolhido como corpus dessa proposta. Essa escolha se 

justifica pelo fato de ele ser um texto que se adéqua à realidade atual e também de uma literatura 

que se encontra afastada tanto do universo escolar quanto do acadêmico. Tendo como objetivo 

evidenciar a evolução e a valorização dos contos de Monteiro Lobato que estão recheados de 

intensa carga emocional vivenciada notadamente contra a criança negra. Os questionamentos que 

motivaram nossa pesquisa foram: Monteiro Lobato, através desse conto, acentua ainda mais o 

sofrimento dessa realidade brasileira vivida durante o regime de escravidão e pós escravidão? Por 

que sua obra é vista como racista e o que diz quem defende? Para essa análise, lançamos mão dos 

pressupostos literários abordados por Candido (1972), Bosi (2001) e Romero (1888). Nesse 

sentido, conclui-se que a valorização da leitura, o debate de questões sobre formas de racismo, a 

possibilidade de promover a leitura e o letramento literário, desmistifica a figura de Monteiro 

Lobato, uma vez que o aluno, na maioria das vezes, só consegue interpretar de forma canonizada 

o Monteiro Lobato como o autor apenas do Sitio do Pica Pau Amarelo.  

II. PALAVRAS-CHAVE: Literatura Brasileira. Conto lobatiano. Preconceito racial.   
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DEMANDAS DO SAGRADO NA ESFERA PÚBLICA 

EIXO TEMÁTICO L3: LÍNGUA, ETNICIDADES E DISCURSO 
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SANTOS, Itania Mara2 

 

I. INTRODUÇÃO 

Para quem acreditava que as religiões um dia iriam acabar ou desaparecer, enganou-se, elas 

ressurgiram na modernidade sob múltiplas formas de sacralidade. E nessa perspectiva, o presente 

artigo propõe refletir acerca tanto do retorno do sagrado quanto da presença da religião no espaço 

público tendo como ilustração, a construção de duas Igrejas Universais nos presídios de Nossa 

Senhora do Socorro e Nossa Senhora da Glória. Contudo, visamos compreender que o sagrado 

está para além da esfera institucional, falamos de um “sagrado” que não está fixado, mas pode ser 

sentido ou percebido nas coisas mais corriqueiras e em qualquer lugar. Nessa perspectiva, 

dialogaremos com aportes teóricos: Mircea Eliade (2010), Peter Berger (1985), Paula Montero 

(2012), entre outros. 
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OS GÊNEROS TEXTUAIS NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA: O 

ENFOQUE NA PRÁTICA ESCRITA 
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I. INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como objetivo relatar a problemática do ensino de língua portuguesa (LP) 

no Brasil, ressaltando a importância dos gêneros como ferramenta didática para a produção da 

escrita, especificamente na modalidade do Ensino Médio (EM). Este trabalho justifica-se pela 

necessidade de explicitar o relevante uso dos gêneros textuais nas aulas de Língua portuguesa 

para absorção de conhecimentos diversos e assim, aprimorar o desenvolvimento da escrita dos 

discentes. Como metodologia de pesquisa, nos apoiaremos na teoria dos gêneros proposta por 

alguns autores como Bunzen (2006), Antunes (2002) e Koch; Elias (2009), este trabalho pretende 

tratar do uso da diversidade dos gêneros nas aulas propriamente ditas de produção de textos para 

obtenção de um ensino-aprendizagem muito mais significativo e eficaz.  De acordo com Antunes 

(2002), a relevância dos gêneros textuais se volta para as práticas discursivas através dos meios 

sociais, emergindo a partir da necessidade comunicativa, dos fatores contextuais que os 

classificam e os definem de “classes de exemplares concretos de texto” (ANTUNES, 2002, p.68). 

Por sua vez, Koch & Elias (2009), enfatizando o que dizem os parâmetros curriculares, 
consideram que o ensino de produção textual baseado nos gêneros poderá contribuir 

positivamente quanto à mudança da forma de tratamento da produção de texto nas escolas. 

Infelizmente, o que ocorre nas salas de aula é o que explicita Bunzen (2006) a respeito da produção 

de texto: “especialmente a redação, acabou se transformando em um bem cultural desejável por 

‘medir’ a escolarização dos candidatos a um emprego ou a entrada em um curso de nível superior 

” (BUNZEN,2006, p.148). No que concerne ao texto, temos notado que este é empregado, ainda 

com valor gramatical e não essencialmente discursivo, reflexivo para análises críticas. É isso que 

torna a educação defasada, enfadonha e, sobretudo, tradicional. Diante disso, é fundamental o 

bom uso do texto, pois sua funcionalidade deve ser social e a construção de sentido deve ocorrer 

na interação entre professor e aluno. 
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I. INTRODUÇÃO 

Este estudo tem como objetivo analisar como se deu a representação do negro durante o período 

renascentista levando em consideração como a identificação do africano estava  condicionada à 

sua aceitação da fé cristã. A escolha por este objeto nasce da necessidade de compreender a falta 

de representatividade positiva, ou mesmo humana, do sujeito negro nas artes renascentistas, posto 

que naquele momento já imperava o pensamento crítico separado do escolástico, dominante 

durante toda a idade média. O texto foi forjado a partir da pesquisa bibliográfica acompanhada da 

análise de conteúdo. Levou-se em consideração, na feitura do presente artigo, os pressupostos 

teóricos pautados na literatura comparada, na filosofia e na cultura, tendo como principais autores 

Butler (2015), Costa Lima (2000), Foucaut (2007). Os estudos sobre representação trazidos por 

Foucault dão a tônica deste estudo uma vez que ele trabalha com as similitudes, perspectiva 

primordial para analisar como o outro é representado. 
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I. INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como finalidade apresentar uma pesquisa de campo sobre as variedades 

linguísticas dos comerciantes lotados na feira do conjunto Orlando Dantas, Aracaju/Se, de modo 

a oferecer um quadro geral de suas produções com ênfase na fala representativa dos diversos 

fatores linguísticos desse grupo. Tendo como justificativa a necessidade de observar os aspectos 

fonológicos e semânticos nessa determinada localidade e com essa particularidade de público, 

sendo que a prática dessas vendas e o convívio social vai interferir diretamente sobre a aquisição 

de uma linguagem mais informal e popular. Saussure considera a linguagem “multiforme e 

heteróclita”, pois abrange vários domínios; é ao mesmo tempo física, fisiológica e psíquica; 

pertence ao domínio individual e social; “não se deixa classificar em nenhuma categoria de fatos 

humanos, pois não se sabe como inferir sua unidade” (SAUSSURE, 2004, p. 14). A linguagem, 

portanto, nesse aspecto, envolve uma complexidade e uma diversidade de problemas que suscitam 

a análise de outras ciências como a Psicologia, Antropologia, Gramática Normativa. Pode-se 

constatar que as feiras livres representam lugares de formação humana, a partir da produção de 

saberes do trabalho dos feirantes no cotidiano. Como metodologia de pesquisa, nos apoiaremos 

nos autores Vygotsky (1987), Marcos Bagno (1999) e os PCN (1998).  
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A DESCONTINUIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA DO TURISMO: O QUE 
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I. INTRODUÇÃO 

A contínua descontinuidade administrativa de políticas públicas é uma característica muito 

marcante do setor público, situação essa tão difícil que sempre está presente nas discursões e 

estudos na área da Administração Pública em várias instituições de pesquisa do país, esta 

discussão se aflora mais ainda a cada troca de governantes, principalmente quando há mudança 

de grupo político (ESTEVAN, 2010). O estudo tem como principal objetivo levantar com 

políticos e gestores públicos o que pode ser feito para evitar a descontinuidade das políticas no 

setor de turismo do Estado. As políticas públicas do turismo em Sergipe, como nos demais Estados 

brasileiros, sofrem com a descontinuidade, assim fazendo com que a seguinte pergunta surja: O 

que pode ser feito? Assim, para responder essa pergunta foi utilizada a metodologia qualitativa 

com entrevista em profundidade com políticos e gestores públicos de Sergipe que responderam 

as seguintes questões adaptadas de Calda e Ávila (2013). Como resultado observa-se que para que 

acha uma continuidade das políticas, projetos e programas no setor do turismo, segundo os 

entrevistados é necessário maior planejamento, leis que garantam a continuidade pelos gestores 

eleitos, independendo de partidos ou bases aliadas, a criação de uma lei que garantam que os 

projetos sejam segurados e concurso público para gestores para as pastas independente do 

governante.  
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I. INTRODUÇÃO 

O turismo de base comunitária (TBC) é uma atividade turística que possui uma gestão coletiva e 

liderada pela comunidade, transparência no uso, destinação dos recursos, e na qual o principal 

atrativo turístico é o modo de vida da população local. Nesse tipo de turismo, em sua maioria, a 

comunidade detém os empreendimentos turísticos e há a preocupação com o impacto ambiental 

e fortalecer ações de perpetuação da natureza (GABRIELLI; SANTOS, 2016). O objetivo é 

propor um roteiro turístico do povoado Caibros à Ilha Mem de Sá. A Ilha Mem de Sá fica no 

Município de Itaporanga D’Ajuda-SE, litoral Sul de Sergipe, é habitada por comunidades 

tradicionais de pescadores. Para poder entender como funcionada o turismo e propor um roteiro 

foram realizadas nove entrevistas com agentes locais e turistas. A partir da metodologia do 

Ministério do Turismo foi elaborado o seguinte roteiro: 8h - Saída do Atracadouro do Povoado 

Caibros, localizado no município de Itaporanga D’Ajuda, com destino à Ilha Mem de Sá, 

localizada no município de Itaporanga D’Ajuda. Chegada à Ilha Mem de Sá, às 8h05, com destino 

a pousada Ilha Mem de Sá.  Às 8h10, o check in na Pousada Ilha Mem de Sá. Às 8h40 saída do 

atracadouro da Ilha, no barco da Pousada Ilha Mem de Sá com destino ao banho na Croa do 

Sossego.  Às 9h50 retorno de barco à Parada na Croa do Bar Flutuante. Às 10h, chegada aos 

Banhos e degustação de produtos da Ilha na Croa do Bar Flutuante, às 11h  Saída da Croa do Bar 

Flutuante para passeios de barcos para contemplação dos manguezais que ficam no entorno da 

Ilha e como opcionais, realização de vivências para busca de crustáceos no mangue, e passeio de 

standup  pelo Rio Vaza Barris. Às 13h, retorno à Ilha. Chegando à Ilha às 13h05, Almoço - 

Restaurante local. Às 15h05 (opcional) – Trilha no Sítio Jardim Agroflorestal Às 16h35-Passeio 

de Triciclo para conhecer a Ilha.  Às 17h Happy Hour/Por do Sol na beira do rio. Às 18h30, 

retorno à Pousada para banho e descanso. Às 20 horas – Jantar em Restaurante Local. Assim, 

concluímos que com a proposta de um roteiro turístico estruturado é possível contemplar todos os 

agentes locais que dependem do turismo para sobrevir, possibilitando uma melhor qualidade de 

vida para a comunidade. 
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I. INTRODUÇÃO 

O turismo sustentável deve ser interpretado como o princípio estruturador de um processo de 

crescimento focado na eficiência econômica, cultural e de conservação do meio ambiente. De 

acordo com Pearce (2002), quando aplicado ao turismo, o desenvolvimento sustentável se 

identifica com uma forma de turismo amigável.  Assim, o objetivo desse estudo é realizar uma 

análise da sustentabilidade do Programa de Desenvolvimento do Turismo em Sergipe – 

PRODETUR/SE. A pesquisa caracterizar-se documental e bibliográfica, através da análise da 

viabilidade sustentável do PRODETUR/SE (Programa de Desenvolvimento do Turismo em 

Sergipe), e de que maneira o projeto seria desenvolvido se os recursos não fossem concedidos 

pelo BID (Banco Internacional de Desenvolvimento).Também foi realizada uma entrevista com 

a Coordenadora Geral da UCP-PRODETUR/SE Cristiana Fernandes, buscando visualizar qual o 

status destas ações, e se atendem os princípios da sustentabilidade, contribuindo para o 

desenvolvimento do turismo no Estado. Os resultados apontam que o PRODETUR/SE vem sendo 

executado em conformidade com o seu conceito e objetivo, respeitando principalmente as 

Políticas de Turismo no Brasil e as Políticas de Aquisições do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). O programa vem transformando de maneira sustentável os polos 

mencionados, não só no aprimoramento da infraestrutura local, bem como na melhoria da 

qualidade dos serviços oferecidos, mas também sensibilizando os gestores, profissionais e 

comunidade local a repensarem de forma coletiva a aplicabilidade de uma política de turismo 

sustentável. 
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I. INTRODUÇÃO  

No século XX foram identificadas as primeiras evoluções técnicas e metodológicas dos 

planejamentos orçamentários e sua inclusão de forma construtiva e evolutiva na democracia. 

Dentre esses avanços foram apontados à aprovação do Código de Contabilidade da União de 1922, 

assim como a elaboração do orçamento, passando a ser realizado por órgãos técnicos, sendo todos 

descentralizando do Poder Legislativo (TRISTÃO, 2002). O objetivo da pesquisa é levantar a 

metodologia utilizada na elaboração do Plano Plurianual (PPA) de São Cristóvão/SE. Este 

trabalho irá contribuir com os munícipes dando subsídio metodológico para a elaboração do Plano 

Plurianual do seu município. Foram realizadas entrevistas em profundidade com a Procuradora 

Geral do e com o Diretor de Planejamento do Município. O processo de elaboração do PPA do 

município de São Cristóvão foi coordenado pelas Secretarias da Fazenda, Planejamento, Governo 

e Procuradoria Geral Municipal. Podemos concluir que a metodologia utilizada para a elaboração 

do PPA do Município de São Cristóvão/SE é eficiente e eficaz, pois é feita de forma participativa, 

envolvendo a comunidade e integrando todas as secretarias municipais. Assim, como coparticipe 

a comunidade passa a ter o sentimento de pertença, se sentir motivado e colaborativo.  
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MÍDIAS DIGITAIS: A IMPORTÂNCIA NA DIVULGAÇÃO DO DESTINO 

SERGIPE 
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I. INTRODUÇÃO 

O marketing digital se tornou imprescindível, principalmente no turismo, onde a internet 

revolucionou a forma de como os usuários pesquisam, selecionam, comparam e compram seus 

produtos e serviços. No setor de turismo, as mídias digitais vai além de gerar interação com os 

seguidores através de publicações como fotografias, vídeos, enquetes e comentários, tem como 

finalidade despertar o interesse do usuário em ir conhecer o destino. Atualmente, o marketing 

turístico tem dado uma atenção maior às mídias digitais por possuírem uma fácil comunicação 

entre a empresa e o consumidor, facilitando o diálogo entre ambos e podendo impulsionar o desejo 

de viagem até o destino, por parte dos consumidores (XIANG; GRETZEL, 2010). O objetivo 

deste estudo é levantar a importância das mídias digitais na divulgação do destino Sergipe. Para 

construção do trabalho foi adotado a metodologia qualitativa com entrevistas semiestruturadas 

com o coordenador de projetos da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o Secretário de Turismo de 

Sergipe e o ex-diretor de marketing e turismo da SETUR/SE. Com os resultados é possível 

identificar que apesar dos esforços para divulgar o destino por meio das mídias sociais, Sergipe,  

comparado aos outros Estados do Nordeste, está muito aquém. Com o avanço da internet e o uso 

crescente das mídias sociais pela população brasileira e mundial, e as empresas adotando o 

Marketing de Mídias Digitais como forma de divulgação do destino turístico, possibilita que as 

organizações se tornem mais competitivas no segmento, além de possibilitar uma fácil 

comunicação e a disseminação de informações para o público.  

II. PALAVRAS-CHAVE: Mídias Sociais. Turism. Sergipe. 
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A EMPRESA DO FUTURO: VALE A PENA INVESTIR EM 

SUSTENTABILIDADE? 

EIXO TEMÁTICO A3: ADMINISTRAÇÃO, ANÁLISE E TECNOLOGIA 
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I. INTRODUÇÃO 

Com o propósito de fazer parte do “time do bem” empresas de diversos tipos de comércio, 

preocupam-se em criar alternativas que interfiram diretamente no seu funcionamento, 

possibilitando que suas atividades causem um retorno social positivo. Os empreendimentos 

hoteleiros, cada vez mais, buscam meios sustentáveis na execução de seus serviços. Grande parte 

dos gestores da rede hoteleira elaboram projetos pensando num retorno rápido, porém outras 

reflexões são válidas pra o bem do próprio empreendimento. O presente estudo objetiva verificar 

os benefícios obtidos por hotéis no estado de Sergipe ao aplicar tais práticas. A metodologia versa 

sobre um estudo de casos múltiplo, nos quais foi identificado que ambas as empresas praticam a 

sustentabilidade, porém uma delas apresenta maior coesão no que se refere ao equilíbrio do tripé. 

É válido destacar que o cerne do estudo é compreender que ser ambientalmente correto, 

socialmente justo e economicamente viável, torna-se mais que uma escolha, e sim uma questão 

de responsabilidade. 

II. PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade, Sergipe, Hotéis   
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A ENERGIA SOLAR EM SERGIPE: UM ESTUDO DE CASO 
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I. INTRODUÇÃO 

Com o aumento significativo do consumo de energia elétrica, surge o desafio na busca de soluções 

para essa demanda. Esse trabalho tem o objetivo de verificar as razões da adoção da energia solar 

em uma empresa de Sergipe, tendo em vista que o investimento traz benefícios e auxilia na 

diminuição dos custos de energia elétrica e na redução de poluição no ambiente, favorecendo o 

lado econômico e ambiental da organização.  O estudo de caso foi à estratégia de pesquisa 

utilizada (YIN, 2006). A energia solar é proveniente da luz e do calor do sol; na geração 

fotovoltaica, a energia luminosa é convertida diretamente em energia elétrica. A demanda por 

energia elétrica tem crescido gradualmente nos últimos tempos, porém, de acordo com Santos e 

Francisco (2012) ainda é um desafio produzir energia de maneira sustentável e sem agredir o meio 

ambiente. 

II. PALAVRAS CHAVE: Energia Solar, Aracaju, Sustentabilidade. 
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A PRÁTICA DA RECICLAGEM: INOVAÇÃO EMPRESARIAL 
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I. INTRODUÇÃO 

A ideia de sustentabilidade empresarial ou corporativa emergiu na literatura a partir do estudo de 

ética nos negócios. Autores como Starik e Rands (1995) ao tentar introduzir a perspectiva 

ecológica nos negócios agregaram elementos ambientais, culturais, políticos, econômicos, 

organizacionais e individuais para caracterizar uma organização sustentável. A responsabilidade 

ecológica volta-se para o interesse em investir em obrigações e valores sociais, entre tantas ações 

está a reciclagem. É válido ressaltar que muitas organizações inovam seus processos para garantir 

o correto aproveitamento dos insumos. A inovação sustentável, sob a ótica do empreendedorismo 

sustentável promove a melhoria do desempenho econômico, social e ambiental em curto e longo 

prazo (BOS-BROUWERS, 2010).O objetivo deste trabalho é verificar como empresas sergipanas 

praticam a inovação a partir da adoção da sustentabilidade. A metodologia utilizada foi o estudo 

de múltiplos casos (YIN, 2006), realizado em duas empresas sergipanas de mesmo proprietário, 

porém atuantes em ramos diferentes. Pode-se notar que as empresas complementam suas ações 

em favor do ambiente e que praticam ações de reciclagem, aproveitamento de materiais e testes 

de fumaça. 
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A PRÁTICA DA SUSTENTABILIDADE NA FACULDADE SÃO LUIS DE 

FRANÇA 
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I. INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas a preocupação com a sustentabilidade vem aumentando, resultando na 

conscientização da sociedade na busca pela melhoria na qualidade de vida atual e das futuras 

gerações.  As preocupações com a sustentabilidade fizeram com que as empresas adotassem 

práticas socioambientais e foi necessário que as organizações se adaptassem  a esse novo modelo 

para continuar no mercado. As instituições de ensino devem ser o berço de iniciativa para 

viabilizar ações na busca de equilíbrio entre a produção de bens e serviços,  qualidade de vida e 

ambiental. Essas responsabilidades são reforçadas pelas Leis 9.795/1999 e 6.938/81. O objetivo 

desta pesquisa foi analisar como os alunos da Faculdade São Luís de França (FSLF) interpretam 

a prática da sustentabilidade. A partir de um estudo de caso, observou-se que há conhecimento da 

palavra sustentabilidade, da prática de ações sustentáveis rotineiras,  da orientação sobre a 

importância de ações sustentáveis e  do consumo consciente sem agredir o meio ambiente. 
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A ROBOTIZAÇÃO NA PRODUÇÃO INDUSTRIAL 
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I. INTRODUÇÃO 

As indústrias estão, cada vez mais, introduzindo robôs no processo de produção. Essas máquinas 

são programadas para executar movimentos rápidos, padronizados e eficazes, aumentando, assim, 

a produção final. Mas esse avanço traz também algumas consequências drásticas para os 

trabalhadores, pois esse fenômeno agrava o desemprego. Dessa forma, o presente trabalho tem 

como principal objetivo apresentar resultados e consequências da robotização na atual produção 

industrial brasileira. Para coleta dos dados foi utilizada pesquisa descritiva utilizando-se de 

referencial bibliográfico presentes em livros e artigos que apresentam dados acerca da temática 

abordada. A Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou informações ilustrando que, 

aproximadamente 5 mil robôs são introduzidos anualmente nas industrias em todo o mundo. 

Estima-se que existam mais de 800 mil robôs exercendo o trabalho que poderia empregar 

aproximadamente dois milhões de pessoas. De acordo com Gorz (2017), o tempo de trabalho 

economizado pela ação da robotização, estará disponível para que seja utilizado como adicional 

de conhecimento. Desta forma mostraremos, faz-se interessante apresentar o quão o mercado vem 

se atualizando e os benefícios e malefícios causados pela robotização nas indústrias.  

II. PALAVRAS-CHAVE: Robotização. Indústria. Especialização 
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I. INTRODUÇÃO 

Nos dias de hoje, uma empresa de sucesso não é apenas aquela que tem um grande potencial de 

lucratividade, mas também a que se preocupa com as questões ambientais e sociais. Conseguir 

equilibrar esses fatores é um desafio, mas a busca por esse equilíbrio é algo crescente nas 

organizações. A sustentabilidade estuda formas de fazer com que o uso do meio ambiente seja 

consciente, bem pensado, para que não só essa geração, como também as gerações futuras possam 

desfrutá-lo.  O objetivo deste trabalho é analisar o equilíbrio do tripé da sustentabilidade ligado 

ao desenvolvimento econômico. A metodologia foi uma análise bibliográfica utilizando artigos 

científicos. O raciocínio do empreendedorismo sustentável amplia o foco de ação das 

organizações no sentido de que o empreendedor não volta seus objetivos apenas para o lucro, mas 

também para a busca do equilíbrio entre três dimensões: a econômica, a social e a ambiental, que, 

juntas, constituem o tripé da sustentabilidade (BORGES et al., 2011; YOUNG e TILLEY, 2006). 
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I. INTRODUÇÃO 

Na atualidade as empresas trilham juntas um caminho para o desenvolvimento Sustentável, com 

mais equidade, respeito ao meio ambiente, a cultura local e consequente melhoria da qualidade 

de vida. Instituições de Ensino como Faculdades, Universidades também já cumprem o seu papel 

de responsabilidade socioambiental. As universidades brasileiras não são consideradas excelência 

em sustentabilidade ambiental, porém, o espaço universitário brasileiro não mais é deserto de 

interesse no âmbito das questões socioambientais. As universidades possuem relevância na 

sociedade por serem instituições que promovem a formação de agentes multiplicadores e 

transformadores do meio em que vivem (SANTANA, 2016). O Grupo Tiradentes, em 2009 

implantou o Programa Conduta Consciente, esta iniciativa fomenta a mudança de comportamento 

nas ações do corpo docente e discente, colaboradores, parceiros, prestadores de serviços e 

fornecedores da instituição de ensino, em busca do caminho para o desenvolvimento sustentável. 

O objetivo desta pesquisa é avaliar a como as Instituições de Ensino Superior podem incentivar a 

consciência ambiental. Foi realizado um estudo de caso, na Universidade Tiradentes, através do 

Programa Conduta Consciente, onde foram verificados aspectos sobre o funcionamento do 

programa, sustentabilidade e sobre o Grupo Tiradentes diante desse contexto. 
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I.INTRODUÇÃO 

A sustentabilidade no meio empresarial tem se pautado como um modo em que as empresas 

possam produzir de forma limpa e que desenvolvam práticas mais ecoeficientes. Perante a 

inúmera gama de estratégias possíveis para permanecer no mercado e alcançar vantagem 

competitiva, as práticas de gestão que priorizarem a preservação ambiental e os benefícios sociais 

tendem a serem as mais eficazes (DIMAGGIO, 1983). A presente pesquisa tem por objetivo 

explanar sobre o compromisso sustentável da empresa Makro, por meio da criação de práticas 

empreendedoras com preocupação ambiental. A pesquisa foi desenvolvida por meio de análises 

bibliográficas, artigos e o relatório de sustentabilidade fornecido anualmente pelo Makro. Foram 

observados resultados positivos em relação as vendas dos produtos com o selo sustentável. Vale 

destacar, que a sustentabilidade obteve uma maior valorização pelas empresas, que hoje a 

introduzem em suas estratégias, sendo assim um fator importante para o crescimento das vendas 

dos produtos. 
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I. INTRODUÇÃO 

O empreendedorismo sustentável está alicerçado na interligação dos conceitos de sustentabilidade 

e empreendedorismo. O empreendedor sustentável caracteriza-se por desenvolver estratégias 

ecológicas, como uso eficiente de água, coleta seletiva, aproveitamento da luz natural e vento, 

tratamento correto dos resíduos sólidos e controle de emissão de poluentes. Esta pesquisa objetiva 

analisar o perfil do empreendedor sergipano no que se refere à sustentabilidade, tendo em vista 

que  a ideia de empreendedorismo sustentável não é nova, porém seus parâmetros ainda não estão 

completamente definidos pela literatura. Young e Tilley (2006) colocam que empreendedorismo 

sustentável é formado por 3 pilares: empreendedorismo ambiental, empreendedorismo social e 

empreendedorismo econômico. Em uma definição inicial, Isaak (2002) afirma que a dimensão do 

empreendedorismo sustentável está orientada para a criação de valores sustentáveis nos mais 

diversos sentidos. Empreendedores sustentáveis identificam oportunidades no mercado para 

inovação com a preocupação da sustentabilidade. Empreendedorismo sustentável está baseado no 

processo de criar empreendimentos que podem contribuir na interação com o sistema humano e 

ecológico (PARRISH, 2007). Desta forma, o processo de empreendedor sustentável inicia na 

formação da visão empreendedora. 
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I. INTRODUÇÃO 

Os benefícios da robotização para a indústria nacional têm como objetivo mostrar as vantagens 

da utilização de sistemas robotizado na realização de trabalhos dentro da indústria brasileira. Os 

objetivos específicos são a automatização das tarefas rotineiras, trazer muito mais benefícios do 

que malefícios, substituir o operador, como exemplo, um processo industrial que possua um alto 

risco de vida para o funcionário, acidentes, ou até mesmo trabalho repetitivo, menor preocupação 

do empresário com riscos à vida e saúde dos colaboradores, oportunizar com a robotização novos 

postos de trabalho ligados a esta tecnologia. Metodologia: Propósito: Explicar os benefícios da 

robotização na indústria nacional. Abordagem: Quantitativo. Analisado os benefícios da 

robotização na indústria nacional. Cenários e contextos: Analisar no contexto industrial a 

utilização de dispositivos eletromecânicos ou biomecânicos capazem de realizer trabalhos de 

maneiras autônomas ou pré-programadas. Sujeitos ou objetos: Coisas (robôs). Procedimentos: 

Coleta de dados na rede mundial de computadores. Instrumentos de análises de dados: Artigos 

científicos. 
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I. INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar referencial teórico que demonstre o papel da 

robotização em relação ao emprego ou desemprego no mercado de trabalho. Por mais que a 

tecnologia gere desemprego, principalmente em "chão de fábrica", pode-se observar através de 

pesquisas, que em determinadas atividades ela contribui de forma positiva. De acordo com 

Zysman e Kenny (2014), em uma visão otimista as tecnologias digitais permitem aumento da 

produtividade e do crescimento da economia, gerando assim, novos empregos e um novo mercado 

de trabalho que exige cada vez mais alto nível de qualificação, sobretudo os empregos que 

implicam na criatividade, intuição e imaginação. Através de pesquisa bibliográfica, utilizando 

como referencial teórico artigos científicos, pode-se observar autores afirmando que a robotização 

é benéfica, pois com a implantação nas empresas de sistemas totalmente robotizados, acaba 

fazendo com que o trabalho seja mais eficiente e com poucos erros. De acordo com as pesquisas 

feitas e no material bibliográfico analisado, conclui-se que a robotização facilitará os trabalhos e 

gerará mais empregos para as pessoas que estiverem altamente qualificadas. 
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I. INTRODUÇÃO 

Podemos definir a robotização como uma aplicação tecnológica capaz de capturar, interpretar e 

processar informações que facilitam a realização de diversas atividades no cotidiano de uma 

empresa (Marcosué, 2013). Dessa forma, observamos diariamente a automatização de processos 

que geram vantagens e desvantagens para as organizações que fazem a utilização de tal tecnologia. 

Diante dessa situação o presente trabalho tem como principal objetivo trazer ao conhecimento 

público as vantagens e desvantagens enfrentadas pelas organizações que aderem à robotização de 

processos corporativos. Foi utilizado material teórico como fundamentação para a pesquisa e 

utilização de questionário online para levantamento de dados em complemento à pesquisa 

bibliográfica. Pode-se concluir que, qualidade, tecnologia, redução de custos, inovação, 

produtividade, aumento de desemprego, entre outros, foram apontados como exemplos de 

vantagens e desvantagens da robotização de processos corporativos. A robotização vem 

conquistando cada vez mais o espaço por permitir flexibilidade e eficiência, com o 

aproveitamento de todo o espaço da organização. Interligando setores mais rapidamente e 

otimizando processos. 
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I. INTRODUÇÃO 

Mulheres são persuadidas a crer que são inferiores aos homens, seja fisicamente, quando tratadas 

como sexo frágil, seja intelectualmente, quando consideradas incompetentes para o exercício de 

diversos cargos de chefia. Passam por humilhações que as colocam em posição de inferioridade, 

fazendo crer que devem algo à sociedade só por serem mulher. Uma diferença biológica é tratada 

socialmente como símbolo pejorativo no seio das relações sociais. Para além do machismo 

corriqueiro que enfrentam, mulheres passam por situações de agressão. Nas relações com pais, 

irmãos, tios, maridos, namorados, elas são espancadas. Diante disso, os mecanismos e instâncias 

de apoio e acolhimento da mulher agredida, não são suficientes para desconstruir práticas e 

hábitos seculares. No intuito, de reforçar a rede de atenção à mulher no estado de Sergipe, as 

entidades em defesa de seus direitos se propuseram nos últimos anos estrutura ações, para pensar 

estratégias de acolhimento ao agressor, de reeducação para um convívio social mais harmonioso, 

e de reforçamento da Rede de atendimento à mulher violentada. Se a sociedade tem consciência 

de que a mulher abusada deve ser cuidada, não problematiza ou se questiona a respeito do que 

deve acontecer com o agressor. O presente trabalho assim, se propõe a apresentar estas estratégias 

estaduais e mostrar os resultados dos esforços em reeducar a masculinidade sergipana. 
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I. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho trata das transformações, porque passam as cidades brasileiras frente a 

reordenações pautadas no parâmetro internacional de turismo. Transformações que implicam 

mudança da paisagem urbana, interferem na mobilidade, modos de exercício das relações de poder 

antes existentes. No entanto, para além de ações políticas de incentivo à reordenação da paisagem 

urbana, tal reestruturação implica modos de subjetivação e formas de existência. O objetivo geral 

deste trabalho é pensar as relações de saber-poder nas transformações urbanas e efeitos de 

subjetivação associados a estes espaços. A fim de oferecer subsídios práticos, propõe-se a pensar 

como bairros centrais, deixam de ser caracterizados por população pobre e miserável, para ser 

atravessados por indivíduos provenientes de classes médias e ricas, em virtude da construção de 

shoppings, museus, eventos megaesportivos. O método de pesquisa usado foi o da cartografia, 

como análise histórico-política do dispositivo de turistificação. Como resultado, observa-se que o 

discurso da qualidade de vida, da mobilidade urbana, sustentabilidade ambiental, fundamentam 

ações de remoção de habitações, discriminação de indivíduos, ação de policiamento e controle da 

circulação local. Depois observa-se que a mudança da paisagem urbana, estimula a existência de 

modos de subjetivação distintos daqueles existentes, praticado antes pela população local. Fato 

que faz a zona centrais, uma heterotopia, nos termos de Michel Foucault, espaço de produção de 

múltiplos posicionamentos subjetivos. 
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I.INTRODUÇÃO 

A depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo de sua história e afeta 

a geração idosa. Conforme o Censo Demográfico (2017), a população idosa no Brasil cresce e 

diminui número de jovens. Nessa Perspectiva, o estudo foi construído através de revisão de 

literatura para compreender a dimensão do sofrimento psicossocial do idoso na 

contemporaneidade. O processo depressivo é complexo e está associada culturalmente com 

desordens demenciais, apesar da relevância social do estudo, é necessário destacar que a depressão 

é uma morbidade de difícil mensuração. De acordo com Ramos (2003), a ocorrência de síndromes 

depressivos é maior em indivíduos com outras doenças clínicas e em idosos institucionalizados. 

Diante do contexto, é necessário a intervenção de Políticas Públicas para implantar e desenvolver 

ações preventivas, tratamentos para obter qualidade de vida garantidas no art. 30 do Estatuto do 

Idoso - Lei 10741/03. 
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I.INTRODUÇÃO 

A violência contra a mulher é um dos problemas sociais crescentes no Brasil. Com a criação da 

Lei Maria da Penha n. 11.340/06, diminuiu o índice de violência em torno de 10% contra a mulher 

praticados em domicílio. O estudo foi construído através de pesquisa bibliográfica para 

compreender os fatores para além das questões jurídicas, tais como, fatores psicossociais e 

culturais. Diante desse contexto, é necessário analisar os aspectos que tange a psique do agressor, 

a visão social sobre o feminicídio e por fim, a compreensão dos tipos de violência contra a mulher, 

tais como: psicológica, social, sexual, física e patrimonial. Nessa perspectiva, o estudo possui 

relevância social por abordar um assunto complexo que causa impacto no desenvolvimento social 

familiar, sendo necessário desenvolver políticas públicas para trabalhar a prevenção, garantir a 

saúde social e promover qualidade de vida dos membros familiares. 
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      XI MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

 

A MULHER SERGIPANA COMO PERSONALIDADE EXPOENTE NA 

ERA DA GLOBALIZAÇÃO 

EIXO TEMÁTICO S3: VIOLÊNCIA, DIVERSIDADE SOCIAL, CULTURA 

E GLOBALIZAÇÃO 

                                      
SANTOS, Ana Claudia1                   

ARAÚJO, Joanase Fátima Muniz de2 

LIMA, Anne Rafaella Machado dos Santos3 

 ANDRADE, Monike Barbosa4 

 

I.  INTRODUÇÃO 

Desde o final do Século XIX, as mulheres mobilizaram-se no Brasil e no mundo na luta pelos 

direitos econômicos, políticos e sociais sendo responsáveis pela mudança de comportamento de 

gerações e capazes de realizar grandes revoluções. O empoderamento feminino do século XXI, 

permitiu grandes transformações e conquistas de direitos sociais previstos na Constituição 

Federal/88. Em Sergipe, mulheres a frente da sua época lutaram por uma sociedade justa e 

igualitária rompendo preconceitos e vencendo barreiras através da militância intelectual de Maria 

Beatriz Nascimento, a qual fortaleceu o discurso político do movimento negro nas universidades. 

Conforme a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP, o empoderamento feminino 

começa em 1911 com a criação do Dia Internacional da Mulher, após a conquista do direito ao 

voto. Nessa perspectiva, o estudo do processo histórico feminino é fundamental para compreender 

as conquistas e relações sociais na contemporaneidade.    

II. PALAVRA CHAVE: Empoderamento. Trabalho. Direitos Sociais 

III. REFERÊNCIAS 

Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM), 2018. Disponível em: 

http://plataformamulheres.org.pt/ Acessado em: 10/11/2018. 

Comunidade dos Países da Língua Portuguesa – CPLP, 2018.  Disponível em: 

https://www.cplp.org/ 
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      XI MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

A COMUNICAÇÃO INTERNA E A VISIBILIDADE DA EMPRESA 

EIXO TEMÁTICO R3: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 

JESUS, Flávia Dayane Santos de1 

SANTOS, Ana Paula Oliveira dos2 

SANTOS, Lucas Emanuel de Oliveira3 

ORIENTADORA: SANTOS, Cristiane Figueiredo dos4 

 

I. INTRODUÇÃO  

A comunicação é o processo de transmissão de uma informação de uma pessoa para outra, sendo 

então compartilhadas para ambas. Seu objetivo é facilitar a transmissão de mensagens estratégicas 

e incluir todas as práticas e processos comunicativos de uma determinada organização com o seu 

público interno. Sendo estabelecida de forma correta, além de resultados positivos, consegue 

tornar o ambiente de trabalho mais harmonioso e agradável para todos que constituem a empresa, 

criando um planejamento estratégico padronizando seus veículos de Comunicação, a organização 

consegue passar informações importantes, de forma organizada, clara e objetiva. Evitando o 

surgimento de supostos comentários equivocados, deixando os colaboradores seguros e 

motivados. O sistema de informação proporciona a visibilidade adequada para que a direção e 

funcionários possam trabalhar frente as metas e objetivos. Introduzindo algumas ações bem 

simples como apostar em diferentes canais, falar de igual para igual, desburocratização de 

processos e etc. a empresa, já consegue através de uma comunicação eficiente aumentar a 

efetividade de todas as suas ações.  

II. PALAVRAS-CHAVE: Comunicação. Visibilidade. Empresa. 

III. REFERÊNCIAS: 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas; o novo papel dos recursos humanos nas 

organizações - Rio de janeiro: Elsevier, 1999-21 reimpressão. 

CHIAVENATO, Idalberto. Gerenciamento de pessoas: o passo decisivo para a 

administração participativa - São Paulo: Makron books, 1994. 
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      XI MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

A ENTREVISTA POR COMPETÊNCIA E SUA EFICÁCIA 

EIXO TEMÁTICO R1: RECRUTAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
 

SILVA, Bruna Sthefany Souza1 

BISPO, Edvânia de Oliveira2 

LIMA, Veronice dos Santos3 

SANTOS, Cristiane Figueiredo dos4 

I. INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais as organizações têm adotado métodos específicos e estratégicos que ajudam no 

processo de contratação de seus colaboradores. Contudo, é de suma importância que as 

empresas selecionem a pessoa certa para o cargo certo e para que isso aconteça não basta que 

o candidato apresente um currículo cheio de requisitos e qualificações, o primordial é que o 

mesmo tenha habilidades, competências e um perfil que se encaixe na vaga que a empresa 

procura. Pensando nisso, nosso trabalho tem por objetivo compreender a importância da 

técnica de entrevista por competência utilizada na seleção de pessoal, como também analisar 

sua eficácia neste processo. Nossa pesquisa é de cunho bibliográfico e exploratório e reflete 

também que a entrevista por competência reduz custos com novos processos seletivos e 

treinamentos. Foram feitas pesquisas em literaturas específicas que focam na temática de 

recrutamento e seleção por competências e a partir daí encontramos subsídios para a elaboração 

deste artigo. Para as empresas se manterem hoje, em um mercado tão competitivo, não é tarefa 

fácil e neste sentido, muitas têm buscado formatar modelos de gestão de pessoas, 

possibilitando à organização atender a estas exigências, e o processo de seleção para as vagas 

em aberto, passa a ter importância significativa, pois é através da escolha correta dos 

profissionais que a empresa consegue materializar seus projetos e atingir suas metas. 

II. PALAVRAS-CHAVE: Habilidades. Perfil. Seleção. 

III. REFERÊNCIAS 

CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal: 

como agregar talentos à empresa. 8. ed. São Paulo: Manole, 2015. 

BUENO, Hamilton. Manual do selecionador de pessoal: Guia prático para 

profissionais de rh e quadro gerencial das organizações. 3. ed. São Paulo: Ltr, 

1999. 

BANOV, Márcia Regina. Recrutamento, seleção e competências. 4. ed. São 

Paulo: Atlas, 2015. 
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      XI MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 

EIXO TEMÁTICO R3: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

SANTOS, Danielle Lopes dos1 

 ROSARIO, Rosivania Souza do2 

 SILVA, João Nilson Santos3 

Orientadora: SANTOS, Cristiane Figueiredo dos4 

 

I. INTRODUÇÃO 

Neste trabalho procuramos ressaltar a importância do perfil profissional para o desenvolvimento da 

percepção e do senso crítico para analisar, avaliar e prever o comportamento das organizações. Através 

da educação, cultura e experiência profissional, acumulamos conhecimentos sobre o comportamento 

organizacional e desde cedo passamos a compreender o comportamento das pessoas. Nossa eficácia 

está diretamente ligada à capacidade de observação do comportamento organizacional, de forma 

sistêmica e objetiva, conseguindo vê-la como uma ligação de forma pura com nossos valores. O 

comportamento organizacional ao longo da nossa experiência profissional mostra um modelo sobre 

como as organizações se comportam, traçando comparações que nos ajudam a aprimorar o nosso ideal 

de organização. Quanto mais sensíveis formos a este tipo de análise e comparações, mais apurado estará 

nosso senso crítico para interpretarmos e avaliarmos nossa própria organização e as demais. É 

importante notar que cada modelo reflete o momento histórico, valores pessoais, cultura e ideologia do 

seu criador, o que nos leva a concluir que não existe um modelo puro e verdadeiro, pois quando 

tomamos contato com uma nova teoria, por mais fantástica que ela possa parecer, devemos avaliá-la.  

II. PALAVRAS-CHAVE: Cultura. Organização. Comportamento 

III. REFERÊNCIAS 

Chiavenato, Idalberto. Teoria geral da administração. McGraw-Hill, 1979.  

Waterman Jr., R.; Peters, T.J. & Phillips, J.R. Estrutura não é organização. Incisa055,1981. 

(Série Desenvolvimento de Executivos.  
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      XI MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

DESAFIO DA GESTÃO EM EMPRESA FAMILIAR 

EIXO TEMÁTICO R3:  PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

SANTANA, Alessandra da Silva1 

SANTOS, Thais Daiane da Silva2 

SOARES, Rodrigo Gois3 

SANTOS, Cristiane Figueiredo dos4 

 

I. INTRODUÇÃO 

A partir de um ideal ou da identificação da necessidade, o empreendedor tem a iniciativa de ter 

seu próprio negócio. Ao longo do tempo e com a ascensão, faz necessário potencializar o 

conhecimento dos indivíduos e capacitá-los para o mercado, findando no seio família, pois é quem 

está próximo, tornando mais fácil, mais acessível e com isso, passando de geração em geração. 

Diante dos cargos ocupados pelos familiares, muitos deles podem não conseguir separar o 

profissional do pessoal. Problemas familiares dentro da organização possivelmente vão 

desmotivar os indivíduos, levando tudo ao fracasso. O processo de sucessão precisa ser alinhado 

com os sócios a partir de um protocolo familiar, criando vários meios, seguindo as modificações 

do mercado e refletindo quais os tipos de parecer tomar e o que deve ser feito, antes que haja a 

saída de componentes, pois portar-se antecipadamente pode ser a solução. Tendo em vista todas 

essas possíveis situações, concluímos que, ao contratar familiares é importante que o gestor tenha 

firmeza, agindo com profissionalismo, a fim de não prejudicar a sua organização. 
 

II. PALAVRAS-CHAVE: Negócio. Profissional. Família. 

III. REFERÊNCIAS 

Fundação Getulio Vargas, Escola de Administração de Empresas de S.Paulo 

Print version ISSN 0034-7590On-line version ISSN 2178-938X 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-75901967000200006&script=sci_arttext acessado 

em 07 de novembro 2018. 
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      XI MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

 

O ESTRESSE E SEUS IMPACTOS NO AMBIENTE DE TRABALHO 

EIXO TEMÁTICO R3:   PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 
 

SANTOS, Nayane Clarice dos1 
SILVA, Luziana dos Santos2 

LIMA, Pedro Menezes de Souza3  
SANTOS, Cristiane Figueiredo4 

 

I. INTRODUÇÃO 

O estresse mental, emocional e ocupacional é um dos maiores problemas das sociedades 

modernas. Em uma situação de estresse, o organismo humano redistribui suas fontes de 

energia, antecipando uma agressão próxima. A conceitualização do estresse ocupacional a 

partir do enfoque nos estressores organizacionais permite diferenciar dois tipos de estudo: os 

de estresse ocupacional e os de estresse em geral. Os primeiros enfocam estressores 

relacionados ao ambiente de trabalho e os últimos, estressores gerais na vida do indivíduo. A 

cultura popular há muito associa o estresse agudo e crônico com o desenvolvimento de 

doenças, confirmadas por inúmeros estudos, demonstram uma ligação entre o estresse mental 

e o surgimento e de doenças, desde infecções virais, até úlceras gástricas. O sistema 

cardiovascular possui camposo contributo na adaptação ao estresse, sofrendo as 

consequências da sua irritação. A suspeita de que estados de estresse mentais agudos e 

crônicos sejam fatores de risco.  O estresse ocupacional na saúde e no bem-estar dos 

funcionários e portanto, no funcionamento e na efetividade das empresas, refere-se ao 

processo geral em que demandas do trabalho têm impacto nos funcionários. O estresse é um 

processo em que o indivíduo percebe demandas do trabalho como estressores, os quais, ao 

exceder sua habilidade de enfrentamento, provocam no sujeito reações negativas. 

II. PALAVRAS-CHAVE:  Estresse. Estressores. Trabalho 

III. REFERÊNCIAS  

Paschoal, Tatiane. Estudos de Psicologia 2004, 9(1), 45-52 45, disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/%0D/epsic/v9n1/22380.pdf, acessado em 07.11.2018 

Loures, Débora Lopes. Estresse Mental e Sistema Cardiovascular, 2001, diponível em: 

http://www.scielo.br/scielo. php?pid=S0066-782X2002000500012&script=sci_arttext, 

acessado em 07.11.2018. 
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      XI MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

O PAPEL DO RH NA CONSTRUÇÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO 

COMPETITIVA 

EIXO TEMÁTICO R3: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 

PAES, Cláudia Vasconcelos1 

 MELQUIADES, Alan Santos2 

 MARTINS, Ana Lucia Santos3 

SANTOS, Cristiane Figueiredo dos4 

 

I. INTRODUÇÃO 

A proposta do nosso trabalho consiste em analisar o papel do Recursos Humanos em uma organização 

competitiva com a finalidade de otimizar o capital humano através do planejamento e da análise da 

força de trabalho, tendo em vista o objetivo maior que é a competitividade sadia e com resultados 

satisfatórios para todos, tendo em vista ainda alguns desafios que são: Impulsionar o desempenho, 

alinhar estratégia, a cultura, prática e comportamento organizacional. Sendo assim a evolução da era 

industrial Clássica e era industrial Neoclássica para a era da Informação, é um fator determinante para 

o Recursos Humanos exercer seu papel, pois o ambiente organizacional obteve uma mudança cultural 

mais focada no futuro, com equipes autônomas, proativas e inteligentes tornando assim uma estrutura 

organizacional fluída, com a missão de criar a melhor empresa e a melhor condição de trabalho 

moldando o presente e criando o futuro através da confiança, foco, comunicação, trabalho em equipe e 

compromisso dos seus colaboradores.  

II. PALAVRAS-CHAVE: Evolução. Procedimentos. Coletividade. 

III. REFERÊNCIAS 

ALBUQUERQUE, Lindolfo Galvão. Estratégias de Recursos Humanos e competitividade. 

In: VIEIRA, Marcelo Milano Falcão; OLIVEIRA, Lúcia Maria Barbosa de (org.). 

Administração Contemporânea: perspectivas estratégicas. São Paulo: Atlas, 1999.  

DESSLER, G. Administração de Recursos Humanos. 2a. ed. Sao Paulo: Prentice Hall, 2003.  
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      XI MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

O PAPEL DO RH NA INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA 

EMPRESA 

EIXO TEMÁTICO R1: RECRUTAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
 

MATOS, Thalita do Nascimento1 

NUNES, Sara Emmily Santos Aires2 

SANTOS, Odete Carolaine dos3 

SANTOS, Cristiane Figueiredo dos4 

I. INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem por objetivo analisar o papel do setor de recursos humanos nas organizações, 

em relação a inserção do deficiente físico no mercado de trabalho. Assim, o estudo propõe-se a 

pesquisar como a área de recursos humanos pode cooperar para o cumprimento da lei de cotas e 

contribuir para a inclusão da pessoa com deficiência de forma mais efetiva, gerando benefícios 

tanto para os colaboradores como para a própria empresa nas quais estes prestarão serviços. Um 

dos objetivos principais deste estudo é identificar as competências da área de Recursos Humanos 

em contribuir para o aprimoramento da gestão na inclusão de pessoas com deficiência no espaço 

organizacional, orientar sobre o trabalho e o relacionamento interpessoal, as práticas das 

atividades que este profissional desenvolverá na organização, sem que com isso as estruturas 
organizacionais sejam abaladas. Esta pesquisa foi importante para mostrar as dificuldades que as 

pessoas com deficiência enfrentam para se inserirem no mercado de trabalho, sendo que esses 

profissionais ainda encontram resistências e alguns tipos de preconceitos dentro e fora das 

empresas. 

II. PALAVRAS-CHAVE: Inclusão social. Mercado de trabalho. Pessoas com deficiência. 

III. REFERENCIAS 

A Inclusão das pessoas com deficiências no mercado de trabalho 

. MTE, 2007. Disponível:<http://www.mte.gov.br/fisca_trab/inclusao_pessoas_defi12_07.pdf 

>Acesso em: 07 out.2018. 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos Humanos nas 

organizações. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 

O envolvimento da área de Recursos Humanos no desenvolvimento de pessoas com 

deficiência nas organizações. Disponível:<https://www.inesul.edu.br/revista/arquivos/arq-

idvol_23_1359059291.pdf Acesso em 07 out.2018. 
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      XI MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

O PSICODRAMA NO PROCESSO SELETIVO COMO FERRAMENTA 

INSTITUCIONAL 

EIXO TEMÁTICO R1: RECRUTAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

ARAUJO, Ione Maria Santos dos1 

CAVALCANTE , Maralysa Correia de Souza2 

SANTOS, Cristiane Figueiredo dos3 

 

I. INTRODUÇÃO 

A finalidade deste trabalho é apresentar um estudo sobre processo seletivo realizado em uma empresa 

da área de saúde, utilizando-se das técnicas do psicodrama como ferramenta nos processos seletivos e 

possibilitando a verificação da expressão espontânea para melhor avaliar as competências dos 

candidatos, ampliando o olhar do selecionador para identificação dos candidatos mais adequados a 

vaga, numa perspectiva de atendimento humanizado. De maneira espontânea e criativa foi exequível 

ressignificar o modelo tradicional de seleção de pessoas e produzir um diagnóstico final, visando 

identificar suas reais competências no cuidado com o paciente. Foi proposto aquecimento em grupo 

direcionado a presentificação dos candidatos e redução da ansiedade, uma vez que a seleção é uma 

concorrência. Nesse modelo, a seleção não só identifica as competências técnicas e comportamentais 

dos candidatos com relação a conhecimentos, habilidades e atitudes, como também possibilita ampliar 

o olhar do selecionador para as reações emocionais e sentimentos dos candidatos durante a 

dramatização. 

II. PALAVRAS-CHAVE:  Seleção grupal. Papel Profissional. Processo Seletivo. 

III. REFERÊNCIAS 

RAMALHO, Cybele (2002). Aproximações entre Jung e Moreno. São Paulo. Ágora. 

RAMALHO, Cybele. O sociodrama e o role playing na prática sociopsicodramática. In: 

MARRA, Marlene e FLEURY, Heloísa (org.). Grupos: intervenção sócio- educativa e método 

sociopsicodramático. São Paulo: Ágora, 2008.  

GONÇALVES, C. S., WOLFF, J. R. e ALMEIDA, W. C. (1988) Lições de Psicodrama: 

Introdução ao Pensamento de J. L. Moreno. São Paulo: Ágora.  

HOLMES, Paul; KARP, Márcia. Psicodrama: inspiração e técnica. Tradução de Eliana Araújo 

Nogueira do Vale. São Paulo: Editora Ágora, 1992, 280 p.  
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O PSICÓLOGO, A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E A SELEÇÃO DE 

PESSOAS 

EIXO TEMÁTICO R1: RECRUTAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

 

ARAUJO, Ione Maria Santos dos1 

CAVALCANTE , Maralysa Correia de Souza2 

SANTOS, Cristiane Figueiredo dos3 

 

I. INTRODUÇÃO 

Os testes psicológicos no Brasil tornaram-se abrangentes e valorizados pelos psicólogos, não só como 

instrumento de aplicação técnica, mas principalmente pela possibilidade de interpretação da psique, se 

utilizando da observação cuidadosa, leitura do ambiente e realidade de cada individuo, concedendo ao 

profissional aprimorar suas técnicas e buscar a melhor intervenção, ante ao desenvolvimento trilhado 

pela categoria nos últimos 10 anos. Segundo as deliberações do Conselho Federal de Psicologia (CFP), 

o único profissional habilitado para utilizar tal instrumento de avaliação é o psicólogo, além de construir 

a avaliação psicológica, o mesmo deve estar preparado desde a sua finalização acadêmica a executar 

tal procedimento. De forma geral o objetivo é chamar a atenção dos profissionais quanto a necessidade 

de massificar a análise dos testes e a elaborar avaliações psicológicas consistentes, assim como manter 

um olhar humanizado perante os candidatos que se apresentam para um processo seletivo e analisar as 

competências necessárias ao cargo; entender a importância de formatar processos mais consistentes e 

despertar os profissionais para buscar novas formas seletivas, favorecendo a empresa e candidato.  

II. PALAVRAS-CHAVE:  Teste psicológico. Avaliação psicológica. Processo seletivo. 

III. REFERÊNCIAS 

ALBUQUERQUE, Lindolfo Galvão. Estratégias de Recursos Humanos e competitividade. 

In: VIEIRA, Marcelo Milano Falcão; OLIVEIRA, Lúcia Maria Barbosa de (org.). 

Administração Contemporânea: perspectivas estratégicas. São Paulo: Atlas, 1999.  

DESSLER, G. Administração de Recursos Humanos. 2a. ed. Sao Paulo: Prentice Hall, 2003.  
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O RH COMO SETOR ESTRATÉGICO PARA A ORGANIZAÇÃO 

EIXO TEMÁTICO R3:  PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 ANDRADE, Angela Menezes1  

OLIVEIRA, Érica Santos de2   

JESUS, José Walter Santos de3 

SANTOS, Cristiane Figueiredo dos4 

I. INTRODUÇÃO 

O RH tem um papel fundamental, pois está envolvido com todas as áreas organizacionais. Ele 

proporciona um canal de comunicação aberto entre os seus funcionários e a companhia, é 

necessário estar atento e disposto a ouvir as necessidades expectativas dos seus colaboradores. O 

comportamento socialmente responsável por parte das empresas não representa apenas um 

fortalecimento da imagem da empresa diferencial relevante na retenção e contratação de novos 

talentos, entre outros aspectos. É necessário alinhar as políticas de Rh com estratégia de 

organização, temos como exemplos de funções de Rh: Avaliar o desempenho, Recrutar, 

selecionar,  Desenvolver, Capacitar, Orientar, Motivar. Ser parceiro estratégico requer 

determinação e disciplina. Exige superação de cinco desafios: evitar arquivar planos de Rh aos 

planos estratégicos, criar um placar equilibrado, ajustar os planos de Rh aos planos empresariais, 

precaver-se contra consertos rápidos, criar na empresa um foco de capacitação. Portanto, o Rh 

deve focar sua atenção nas metas e resultados a serem alcançados, com vistas à obtenção de 

geração de valor real adicionado a empresa, seus produtos e serviços. A combinação inteligente, 

coerente e alinhada dos papéis múltiplos de Rh com propósitos e objetivos estratégicos da 

empresa, devem dar suporte ao sucesso organizacional de forma sustentada. 

II. PALAVRAS-CHAVE: Organização. Comportamento. Estratégico. 

III. REFERÊNCIAS 

CANÇADO, Vera L.; COUTINHO, Paulo Trajano; ALMEIDA, Maria das Graças Reggiani; 

SANT'ANNA, Anderson de Souza. Novos papéis de recursos humanos: Velhas fórmulas em 

novas embalagens?. Disponível em: http://www.anpad.org.br/admin/pdf/enanpad2005-gpra-

0467.pdf. Acessado em: 11 nov. 2018. 

BOLGAR, Paulo Henrique. O papel do profissional em RH. Disponível em: 

http://www.rh.com.br/Portal/Carreira/Artigo/3374/o-papel-do-profissional-de-rh.html. 

Acessado em: 11 nov. 2018 
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RECRUTAMENTO E SELEÇÃO COMO UM FATOR INFLUENCIADOR 

DO SUCESSO ORGANIZACIONAL 

EIXO TEMÁTICO R1:  RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
 

SANTOS, Victoria Regina Souza1 

BARRETO, Flávio Henrique Menêses2 

SANTOS, Luís Pablo3 

 SANTOS, Cristiane Figueiredo dos4 

I. INTRODUÇÃO 

Recrutamento e Seleção é setor responsável pela atração dos melhores candidatos para ocuparem 

as vagas de emprego em uma empresa. A área de R&S é responsável por quatro grandes 

atividades: Atrair, triar, selecionar e contratar. Para sucessos nessas etapas deve-sevrecrutar 

melhor e isso significa: contratar o melhor candidato para a sua vaga. Isto é, com o perfil mais 

adequado para aquela função ou com maior probabilidade de performance na empresa e isso nada 

tem a ver com preencher vagas o mais rápido possível, mas sim como preencher de forma correta. 

O recrutamento é a porta de entrada das pessoas nas empresas, e ter este processo bem 

desenvolvido está diretamente ligado ao sucesso da organização. Ter as pessoas certas nos lugares 

certos é um trunfo para qualquer empresa que busque uma cultura fazedora e vencedora. Para o 

Recrutamento e Seleção ser de fato um diferencial competitivo, é necessário o engajamento entre 

todo o departamento de RH. Recrutar e selecionar colaboradores para a empresa envolve etapas 

muito complexas e precisam estar alinhadas com a cultura organizacional. Por isso, o processo de 

Recrutamento e Seleção deve ser bem planejado e revisto para que esteja de acordo com o 

contexto e momento vivido pela empresa. 

II. PALAVRAS-CHAVE:  Recrutar. Selecionar. Contratar. 

III. REFERÊNCIAS: 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos Humanos 

nas organizações. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 

ROSA , Elenice Santos. Recrutamento e Seleção de Pessoal. Quais as vantagens deste 

processo para uma organização? Disponível em  

http://www.oswaldocruz.br/download/artigos/social22.pdf. Acesso em: 07 out.2018. 
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TREINAMENTO PROFISSIONAL: FERRAMENTA EMPRESARIAL 

           EIXO TEMÁTICO R1: RECRUTAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO 
 

BARROS, Daiane Vieira1 

SPENCER, Marthin Castanhede2 

SANTOS, Janine Nirelle Gomes dos3 

SANTOS, Cristiane Figueiredo dos4 

 

I. INTRODUÇÃO 

O treinamento profissional como ferramenta empresarial é entendido como um procedimento 

educacional. Ele tem por finalidade fazer com que as pessoas envolvidas tenham condições de 

adquirir atitudes, conhecimentos e desenvolver competências necessárias para o atendimento das 

necessidades de desenvolvimento das empresas e organizações. Tendo o treinamento como um 

processo implantado com a intenção de estimular a aprendizagem de novos conhecimentos e 

habilidades, alterando e melhorando a atitude do colaborador, ele tem como objetivo principal 

melhorar sua integração e seu relacionamento com as atividades exercidas durante a jornada de 

trabalho. Antes de colocá-lo em prática, deve ser feito um levantamento de necessidade de 

treinamento, que é um processo contínuo de identificação de necessidades dos profissionais. A 

busca por melhorias constantes nas organizações visa gerar ações imprescindíveis para a solução 

de problemas e tomada de decisão por parte dos próprios profissionais para melhorar a 

organização ou um setor específico. O processo de treinamento empresarial deve ser iniciado 

com a avaliação de desempenho de cada profissional dentro de sua área de atividades. Assim, 

identifica-se possíveis falhas e busca-se por formas de melhorar os resultados pessoais e de 

equipe, encontrando os tipos de treinamentos necessários para atender as deficiências. 

II. PALAVRAS-CHAVE: Treinamento. Empresa. Habilidades. 

III. REFERÊNCIAS 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas 

organizações. 4. ed., 4. reimpr. Barueri, SP: Manole, 2015.  

Cascio, Wayne F.. Gestão Estratégica de Recursos Humanos. Saraiva, 2014. VitalBook file. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria geral da administração: da revolução urbana 

à revolução digital. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012.  
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BITCOIN, CRIPTOMOEDAS E BLOCKCHAIN: 

O QUE SÃO E COMO AS EMPRESAS PODEM SE BENEFICIAR 

EIXO TEMÁTICO A1: ESTUDOS ORGANIZACIONAIS 
 

SILVA, Marcos Ronaldo Almeida1  

BARBOSA, Sara Rogéria Santos2 

ORIENTADOR (a): VAZ, Vitor Hugo da Silva3 

  

I. INTRODUÇÃO  

A tecnologia vem transformando todos os setores da sociedade. Saiu do meio acadêmico e chegou 

com força para a população brasileira em 1995, com a chegada da internet, telefones celulares etc. 

Agora, esta revolução atingiu um outro nível, um nível que envolve diretamente as finanças e 

qualquer indivíduo pode ser seu próprio banco. Este trabalho visa explicar o que é e como esta 

tecnologia pode beneficiar as empresas. A metodologia delimita-se pelas pesquisas literária e 

vivas, a partir do procedimento de levantamento do estado da arte. As criptomoedas, em especial 

o bitcoin, vieram para democratizar o dinheiro e também significado. Quanto a isso, o conceito 

de dinheiro virtual só foi possível por causa da tecnologia blockchain, uma vez que ela trouxe 

consigo uma gama de utilização que não se restringe apenas ao uso financeiro. É tão 

revolucionária que pode ser considerada a maior quebra de paradigmas na democratização da 

internet. A blockchain pode ser usada para registros de imóveis, em eleições, como contratos 

inteligentes, entre outros meios de uso e isso justiça todo o emprego de tempo para compreender 

essa nova forma de estabelecer trocas e aquisições. 

II. PALAVRAS-CHAVE: Internet. Blockchain. Bitcon. 

III. REFERÊNCIAS:  

ANTONOPULOS, Andreas M., Mastering Bitcoin, Edição Aberta: Disponível em  

https://bitcoinbook.info, acesso em 03 de setembro de 2017. 

Banco Central do Brasil, Origem e Evolução do Dinheiro, Disponível em  

https://www.bcb.gov.br/htms/origevol.asp, acesso em outubro de 2018. 

BITCOIN.ORG, Bitcoin é uma rede de pagamento inovadora e um novo tipo de dinheiro, 

Disponível em  https://bitcoin.org/pt_BR/, acesso em abril de 2018. 

BLOCKCHAIN.COM, Disponível em https://www.blockchain.com/wallet acesso em abril de 

2017. 

BNDES, Consulta pública, Soluções Blockchain para BNDESToken, Disponível em 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/licitacoes-

contratos/licitacoes/consultas-publicas/consultas-publicas-2018 visualisada em novembro de 

2018. 

BUSSOLADOINVESTIDOR.COM.BR, IPO (Oferta Pública),  Disponível em 

https://www.bussoladoinvestidor.com.br/abc_do_investidor/ipo acesso em outubro de 2018. 
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LOCALIZAÇÃO INDUSTRIAL DE UMA FÁBRICA DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS E DERIVADOS DE ACORDO COM A TEORIA DE 

ALFRED WEBER 

EIXO TEMÁTICO A1: ESTUDOS ORGANIZACIONAIS 
 

SANTOS, Gabriela Canto Figueira dos1  

VAZ, Vitor Hugo da Silva2  

I. INTRODUÇÃO  

A localização de uma indústria é de fundamental importância, uma vez que pode beneficiar ou 

prejudicar uma empresa, sendo fundamental um estudo preliminar ao estabelecer um negócio. O 

objeto desse estudo foi uma fábrica de produtos agrícolas e derivados, que está presente há 18 

anos no mercado, instalada no distrito industrial de Nossa Senhora do Socorro, Sergipe. Em 2015 

a empresa foi vendida sem o prédio e os novos proprietários estudam a possibilidade de mudança. 

O objetivo do estudo foi propor uma nova localização de acordo com a teoria de Alfred Weber. 

Os procedimentos metodológicos foram levantamento bibliográfico e análise documental. Alfred 

Weber, sociólogo e economista alemão, propôs em seu livro Ueber den Standort der Industrien 

(1909) um estudo pioneiro sobre localização industrial, sugerindo que a localização de uma 

indústria é determinada por “fatores locacionais”. De acordo com Weber (1929, p. 17), por "fator 

locacional" queremos dizer uma vantagem que é obtida quando uma atividade econômica ocorre 

em um determinado ponto ou em vários pontos, em vez de outro lugar (tradução nossa). Uma 

vantagem é a economia de custo, ou seja, produzir a um custo menor do que em qualquer outro 

lugar. Os fatores locacionais são a possibilidade de eliminação de custos com transportes, um dos 

mais relevantes pela localização estratégica próximo à fonte de matéria-prima, mercado 

consumidor ou mão de obra.  

II. PALAVRAS-CHAVE: 

triângulo locacional. localização industrial. Alfred Weber.  

III. REFERÊNCIAS 

FRIEDRICH, Carl Joachim. Alfred Weber's theory of the location of industries. Illinois: The 

University of Chicago Press Chicago, 1929. 
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DESEMPENHO DOS ACADÊMICOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

NA PROVA DO ENADE 

EIXO TEMÁTICO A1: ESTUDOS ORGANIZACIONAIS 
 

JESUS,  Wiliane sheley de jesus1  

VAZ, Vitor Hugo da Silva2  

 

I. INTRODUÇÃO 

O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho, percepção e competências, dos acadêmicos da 

Faculdade são Luís de França do curso de administração referente ao Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE) apresentando os resultados obtidos. Metodologicamente, o 

estudo é considerado exploratórios e descritivos e utilizou como instrumento de coleta de 

informações a aplicação de simulados com perguntas baseadas em provas anteriores do ENADE 

de Administração. Por meio dos simulados, foram coletados dados referentes ao desempenho dos 

alunos. Esses dados foram computados através de gráficos que permitiu comparar o percentual de 

acertos entre os simulados e constatar que através do método utilizado a média da turma é superior 

ao ENADE de 2015. Isso significa que os alunos estão com média acima da nacional do Exame. 

II. PALAVRAS-CHAVE: Simulado, Desempenho, ENADE.  

II. REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério de Educação. ENADE. Disponível em:< htt://portal.mec.gov.br/enade >. 

Acesso em 20 de out de 2018.  

BRASIL. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm>. Acesso em 20 de 

out de 2018.  
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A MÃE QUE SOFRE ABORTO ESPONTÂNEO TEM DIREITO AO 

SALÁRIO-MATERNIDADE? 

EIXO TEMÁTICO R2: LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E 

PREVIDENCIÁRIA 

ESTEVES, Caroline dos Santos1   

DE JESUS, Glauciene Alves Ferreira2 

      CARVALHO, Clebson Conceição Junior3 

Orientadora: GÓES , Flávia Regina Vieira de Carvalho4  

 

I. INTRODUÇÃO 

“Salario Maternidade” é um benefício devido à pessoa que se afasta de suas atividades por motivo 

de nascimento do filho, aborto não criminoso, adoção ou desempregadas através do INSS. Com 

objetivo de conscientizar de seus direitos, através de uma pesquisa explicativa sobre o tema 

abordado, desse modo, o presente estudo pretende defender a possibilidade de se estender o 

conhecimento sobre tal assunto. Em face do Princípio da Igualdade, previsto constitucionalmente 

como garantia de tratamento igual a todos aqueles que se encontrem na mesma situação, a 

concessão de um afastamento do trabalho por um período remunerado  e a ausência de previsão 

legal para  de um período condizente com as necessidades da criança quando os trabalhadores do 

sexo masculino se encontram ausentes de uma figura materna no âmbito familiar, a licença-

maternidade, nos moldes em que hoje vigora, tem trazido efeitos na esfera trabalhista que 

ofendem o princípio citado, causando danos incalculáveis aos pais obreiros e seus filhos. Desse 

modo, o presente estudo pretende defender a possibilidade de se estender esse benefício para 

homens quando se enquadra nos pré-requisitos. Tanto para trabalhadores urbanos como os e 

rurais, que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

atualmente esse direito contempla à licença de 120 dias, para as mães, e cinco dias, para os pais, 

garantidos pela Constituição.                                                                       

II. PALAVRAS-CHAVE:  Maternidade. Solidariedade. Direito do Trabalho.  

III.REFERÊNCIAS:  

KERTZMAN. Ivan. Curso Prático De Direito Previdenciário. 14ª Edição. EDITORA 

JusPODIVM. 2016. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da Seguridade Social. 19 ed. 2003; São Paulo: Atlas 

LEITE, Celso Barroso. A Previdência Social ao alcance de todos. 5 ed. São Paulo: LTR, 1993. 

______. Direito da Seguridade Social. 10 ed., São Paulo: Atlas, Série Fundamentos Jurídicos, 

2009.  
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      XI MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

APOSENTADORIA POR IDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

TEMÁTICO R2: LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 

 

PAIXÃO, Anna Ruth Lopes dos Santos 1 

SANTOS, Aline do Carmo 2 

RIBEIRO, Mário Santos 3   

Góes, Flavia Regina Vieira de Carvalho4 

 

I. INTRODUÇÃO  

O Direito Previdenciária é regido pela lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. O Art. 1ºdiz que a 

Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios 

indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade 

avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam 

economicamente.cSendo, então, considerado deficiente, o segurado pode gozar desta 

aposentadoria especial, nas seguintes condições (art. 3° da LC 142) aqueles que aos 25 anos de 

tempo de contribuição, se homem, e 20 anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência 

grave, aos 29 anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 anos, se mulher, no caso segurado 

com deficiência moderada. aos 33 anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 anos, se 

mulher, no caso segurado com deficiência leve ou aos 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de 

idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo 

de contribuição de 15 anos e comprovada a existência de deficiência durante igual 

período.Percebe-se que a Lei Criou duas modalidades distintas de aposentadoria especial para o 

portador de deficiência. A primeira, representada pelos incisos I, II E III, Pode ser chamada de 

aposentadoria por tempo de contribuição especial do deficiente, e a segunda, prevista no inciso 

IV, é a aposentadoria por idade especial do deficiente. 

II. PALAVRAS-CHAVE: Aposentadoria, Idade, Deficiência. 

III. REFERÊNCIAS 
KERTZMAN, Ivan. Curso prático de direito previdenciário – 14, ed.,ver.ampl.e atual.- Salvador: Ed. 

justPodivm,2016 

BRASIL. lei N 8.213, de 24 de julho de 1991 DA FINALIDADE E DOS PRINCÍPIOS 

BÁSICOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 

Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8213cons.htm  acesso em 07 de 

novembro de 2018. 
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      XI MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ANTES DA 

REFORMA PREVIDENCIÁRIA 

EIXO TEMÁTICO R2: LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E 

PREVIDENCIÁRIA 
 

Fernando, Antônio Dos Santos Júnior1 

Lima, Ian Santos2 

Oliveira, Rafael França Menezes3 

Orientadora: Góes, Flávia Regina Vieira de Carvalho4 

 

I. INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem por objetivo mostrar as mudanças por tempo de contribuição antes da reforma 

previdenciária. Aposentadoria é uma prestação previdenciária, uma remuneração recebida 

mensalmente pelo trabalhador aposentado. Esse benefício é garantido a  todo trabalhador 

brasileiro que completar os requisitos mínimos determinados pela Lei nº 8.213, de 247 de julho 

de 1991. Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a aposentadoria pode ser de 

duas formas: 1- Por  idade; 2- Por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de 

contribuição é o benefício previdenciário, concedido ao segundo que completar um determinado 

tempo de filiação e contribuição a Previdência Social. Consiste em um proveito do segurado, 

disponibilizado pela Previdência Social, a quem contribui e é filiada à previdência por certo 

tempo. Tem direito a esse benefício aquele trabalhador que completou o tempo mínimo requerido 

para concessão da vantagem.. Requisitos: Para ter direito ao benefício integral, o tempo que o 

trabalhador deve ter contribuído para a previdência deve ser de 35 anos, se for do sexo masculino, 

e 30 anos, se for do sexo feminino. Nesse caso, não há exigência de idade mínima. Para todos os 

casos é necessário ter 180 meses de contribuição como carência mínima. 

II. PALAVRAS-CHAVE: Aposentadoria. Tempo de Contribuição. Benefícios. 

Previdenciários. 

III. REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério da Fazenda. Aposentadoria por tempo de Contribuição. Disponível em: 

<https://www.inss.gov.br/beneficios/aposentadoria-por-tempo-de-contribuicao/>. Acesso em 20 

de out. de 2018.   

CASTRO, Carlos Alberto Pereira de, LAZZARI, João Batista. Manual de Direito 

Previdenciário. 11. Ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2009. 
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      XI MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA 

EIXO TEMÁTICO R2: LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E 

PREVIDENCIÁRIA 

 
ARAUJO, Anajara Morais Lima1 

FRAGA, Igor Rodrigues2  

NOGUEIRA, Larissa Taynara Fraga3
 

GÓES, Flávia Regina Vieira de Carvalho4
 

 

I. INTRODUÇÃO 

O INSS é uma autarquia do Governo Federal que tem a função de receber os valores pagos à 

Previdência Social e ao pagamento dos benefícios de pensão, aposentadoria e outros benefícios 

que são previstos em lei. Um dos benefícios garantidos pelo INSS é a aposentadoria por tempo 

de contribuição da pessoa com deficiência que é regulamentado pela Lei Complementar nº142, 

de 2013. O presente trabalho visa explicitar quais são os possíveis beneficiados. A Constituição 

Federal de 1988 estabelece em seu art. 194, parágrafo único, e artigo 195, parágrafo 5º os 

princípios constitucionais que norteiam a Seguridade Social. O princípio que garante que as 

pessoas com deficiência recebam o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, é o 

seguinte: “I – Universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, parágrafo único, CF)”. A 

metodologia utilizada foi a pesquisa descritiva, tendo como pressuposto teórico a legislação que 

rege os Princípios Gerais da Previdência Social. A partir desta pesquisa foi possível concluir que 

o Direito Previdenciário estuda e regulamenta a Seguridade Social, esta por sua vez tem a função 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social da sociedade de forma 

homogênea. 

II. PALAVRAS-CHAVE: Aposentadoria. Tempo de contribuição. Pessoa com deficiência. 

III. REFERÊNCIAS 
BRASIL. Aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de 

Previdência Social - RGPS. Disponível 

em:<http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/43/2013/142.htm>  

. Acesso em 20 de out. de 2018.  

JOSÉ, Flávio Batista Rodrigues. Princípios de Direito Previdenciário. 2014. Disponível em: 

<https://gilvaniarodrigues.jusbrasil.com.br/artigos/125945645/principios-de-direito-

previdenciario>. Acesso em 20 de out. de 2018.  

RODRIGUES, Auro de Jesus. Metodologia Científica. São Paulo: Avercamp, 2009. 
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      XI MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO 

PROFESSOR 

EIXO TEMÁTICO R2: LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E 

PREVIDENCIÁRIA 
 

LEAL, Endely Santos1 

BEZERRA, Laiane Barbosa dos Santose2    

GOES, Flávia Regina Vieira de Carvalho3 

 

I. INTRODUÇÃO 

Este resumo tem por objetivo explanar sobre a aposentadoria por tempo de contribuição do 

professor. O trabalho justifica-se pela necessidade de compreender melhor sobre o assunto, uma 

vez que não é divulgado em todos os meios de informação e comunicação. A metodologia do 

assunto está pautada na pesquisa escrita cuja a abordagem é qualificada. A carência para 

concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, conforme o artigo 233, inciso l, 

IN/PRES n°45/2010, é de 35 anos de contribuição para homens e de 30 anos para mulheres. No 

entanto, no caso dos professores, há uma diminuição neste tempo, que passa para 30 anos de 

contribuição para o professor e 25 anos para a professora, independentemente da idade, desde 

que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício em função de magistério na 

educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio. Esse tipo de aposentadoria, que 

alguns chamam de “aposentadoria especial’’, é garantido desde 1998, a partir da alteração do 

artigo 40”.§5° da constituição Federal de 1988, trazida pela Emenda constitucional n° 20, tendo 

em vista a atividade de ser considerada mais cansativa que as demais. É considerada função de 

magistério, a atividade exercida por professores e especialistas em educação no desempenho de 

atividades educativas, em estabelecimento de educação básica (educação infantil, ensino 

fundamental e médio), em seus diversos níveis e modalidades, bem como o exercício da 

docência, as funções de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento 

pedagógico.  

II. PALAVRAS-CHAVE: Lei. Aposentadoria. Professor. 

III. REFERÊNCIAS 

 INSS. Disponível em: <https://www.inss.gov.br/beneficios/aposentadoria-por-tempo-de-

contribuicao-do-professor/ > Acesso 20 de outubro de 2018.  

 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da Seguridade Social. 19 ed. 2003; p.43; São Paulo: Atlas 

 LEITE, Celso Barroso. A Previdência Social ao alcance de todos. 5 ed. São Paulo: LTR, 1993. 
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      XI MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

AUXÍLIO ACIDENTE E A LEI Nº 13.467/2017 

EIXO TEMÁTICO R2: LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E 

PREVIDENCIÁRIA 
 

CONCEIÇÃO, Anne Wésia Santos1  

BRANDÃO, Eliane de Jesus Santos2  

GÓES, Flávia Regina Vieira De Carvalho3 

 

I.  INTRODUÇÃO 

O trabalho tem por objetivo apresentar direitos e conhecimentos do empregado ao respeito do 

auxílio acidente. O trabalho justifica-se pela necessidade de esclarecer o que vem a ser o auxílio 

acidente. A metodologia utilizada foi a pesquisa explicativa tendo como base os pressupostos 

teóricos do Direito Previdenciário. Previsto no artigo 86 da Lei 8.213/91; Art. 104, Decreto 

3.048/99, o Auxilio-acidente é o beneficio concedido, como forma de indenização, ao segurado 

empregado, o empregado domestico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após 

a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela 

definitiva, conforme as situações definitivas. O INSS entende que para os segurados fazerem jus 

ao auxilio-acidente é necessário que a lesão sofrida em decorrência de acidente de qualquer 

natureza e causa esteja prevista no anexo III do Decreto 3.048/99. Em resumo, o trabalho vem 

trazer conhecimentos específicos e importantes para a vida dos trabalhadores avulso, do 

empregado doméstico e ao segurado especial. Dando ênfase também quando inicia o direito de 

receber o auxílio acidente e o termino dele, sendo que ele é o único auxilio indenizatório, onde o 

acidente pode ser de qualquer espécie.   

II.  PALAVRAS- CHAVE: Benefício Previdenciário. Auxílio Acidente. Requisito. 

III.REFERÊNCIAS 

BRASIL. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei 

no 5.452, de 1o de maio de 1943, e as Leis nos 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de 

maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações 

de trabalho. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2017/Lei/L13467.htm>. Acesso em 20 de out. de 2018. 
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      XI MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

AUXÍLIO-DOENÇA E A REFORMA TRABALHISTA 

EIXO TEMÁTICO R2: LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E 

PREVIDENCIÁRIA 
 

LEÃO, Mario da silva1 

TEODORO, Alessandro Oliveira2 

CONCEIÇÃO, Petterson Wendel Lessa da3 

GÓES, Flávia Regina vieira de carvalho4  
 

I. INTRODUÇÃO 

O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído 

diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, 

ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. O estudo que foi realizado 

para a conclusão deste trabalho terá como foco principal, o assunto referente ao auxílio-doença 

em relação a reforma trabalhista. O mesmo tem como justificativa, beneficiar os incapacitados no 

trabalho devido doenças ou invalidez temporária em determinadas situações, o intuito será 

apresentá-lo de forma objetiva e explicativa, tendo como referência o direito previdenciário 

presente na Lei 8.213 de 91, Art. 59, da Previdência Social. A metodologia do mesmo está 

relacionada às pesquisas sobre beneficio em relação à previdência social, realizando uma análise 

de dados referentes ao tema, tendo como destaque autores que tratam do assunto, como por 

exemplo, livros do Ivan Kertzman e sites. O objetivo e apresentar o auxilio conforme a lei presente 

no artigo 59, lei 8.2133 de 24 de julho de 1991 auxílio-doença tem como o objetivo beneficiar os 

incapacitados para o trabalho ou atividade habitual a suspensão e por mais de quinze dias 

consecutivos e que cumprirem os três requisitos para a posse do mesmo.   

II. PALAVRAS-CHAVE: Benefício de incapacitado .Aposentadoria. Doença. 

III. REFERÊNCIAS 

BRASIL. Auxílio-doença. INSS, instituto nacional do seguro social, 2017. Disponível em: 

https://www.inss.gov.br/beneficios/auxilio-doenca/ Acesso em: 31, 10 de 2018 

KERTZMAN, Ivan. Curso Prático de direito previdenciário - 14. ed. Salvador: ED. Jus 

Podivm, 2016. 768 p.  

LEITE, Celso Barroso. A Previdência Social ao alcance de todos. 5 ed. São Paulo: LTR, 1993. 

______. Direito da Seguridade Social. 10 ed., São Paulo: Atlas, Série Fundamentos Jurídicos, 

2009 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da Seguridade Social. 19 ed. 2003; São Paulo: Atlas 
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      XI MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAL AO TRABALHADOR PORTUÁRIO 

AVULSO 

EIXO TEMÁTICO R2: LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E 

PREVIDENCIÁRIA 

 
OLIVEIRA, Fernanda Luiza Santana1 

SANTOS, Rosimeire Barnabé2 

OLIVEIRA, Karine Verissimo Barreto3   

GÓES, Flavia Regina Vieira de Carvalho4 

 

I. INTRODUÇÃO  

A Lei que instituiu o benefício ao trabalhador portuário avulso é a 12.815/2013. Ou seja, benefício 

assistencial ao trabalhador portuário avulso é um benefício assistencial do INSS bem recente e 

que infelizmente é desconhecido por muitas pessoas. Considera-se avulso o trabalhador que 

exerce a atividade portuáriade capatazia, estiva, conferência e consertos de carga, vigilância de 

embarcação e de serviços de bloco, na área dos portos organizados e de instalações portuárias de 

uso privativo; o trabalhador de carga e descarga (estiva) de mercadorias de qualquer natureza, 

inclusive carvão e minério; o trabalhador em alvarenga (embarcações para carga e descarga de 

navios); O amarrador de embarcação; O ensacador de café, cacau, sal e similares; O trabalhador 

na indústria de extração de sal; O carregador de bagagem em porto; O prático de barra em porto; 

O guindasteiro; O classificador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em portos. Para 

ser considerado avulso, o trabalhador deve prestar serviços com intermediação do sindicato 

(trabalhadores não portuários) ou do órgão gestor de mão de obra-OGMO (avulsos portuários). 

Não é necessário, entretanto, que o trabalhador seja sindicalizado. A Lei 12.815/2013 (Lei dos 

Portos) traz uma interessante excessão à obrigatoriedade de intermediação do OGMO na relação 

entre os alvulsos e as empresas. 

II. PALAVRAS-CHAVE: Lei. Aposentadoria. Trabalhador Avulso. 

III. REFERÊNCIAS 
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LEITE, Celso Barroso. A Previdência Social ao alcance de todos. 5 ed. São Paulo: LTR, 1993. 
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2009. 
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      XI MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT) E O 

APARENTE CONFLITO DE NORMAS COM A REFORMA 

TRABALHISTA 

EIXO TEMÁTICO R2: LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E 

PREVIDENCIÁRIA 
 

OLIVEIRA, Manassés Santos 1 
SANTANA, Ially Carolinne Silva2  

 OLIVEIRA,Adrian Santos da Silva3  
 GOES, Flavia Regina Vieira de Carvalho4 

 

I. INTRODUÇÃO 

A CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) é um documento que deve ser emitido pela 

empresa para registrar um caso de acidente de trabalho ou doença ocupacional. Depois da 

reforma art. 223-b CLT: causa dano de natureza extra patrimonial a ação ou omissão que ofenda 

a  esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica as quais são os titulares exclusivas do 

direito à reparação. Art. 58 - A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer 

atividade privada, não excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não seja fixado 

expressamente outro limite. § 2º  O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência 

até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer 

meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de 

trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador.Art. 21. Equiparam-se também ao 

acidente do trabalho, para efeitos desta Lei: O acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do 

local e horário de trabalho: (...)  no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para 

aquela, qualquer[que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. 

"conflito aparente de normas? observação: princípio da especialidade revela que a norma 

especial afasta a incidência da norma geral. A norma se diz especial quando contiver os 

elementos de outra (geral) e acrescentar pormenores. 

II. PALAVRAS-CHAVE: Acidente de trajeto. Lei previdenciária. Reforma trabalhista. 

III. REFERÊNCIAS  

Kertzman, ivan. Curso pratico de direito previdenciario/ ivan kertzma 

14.ed.rev.ampl.e atual.-salvador : ed. Juspodivm,2016 

<https://www.inss.gov.br/> Acesso em 13 de Novembro de 2018.  
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DESMISTIFICANDO O AUXÍLIO RECLUSÃO 

EIXO TEMÁTICO R2: LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E 

PREVIDENCIÁRIA 

 
SANTANA, Arivaldo Silva de1 

SANTANA, Everaldo Silva de2 

JESUS, Cláudia Rejane Pereira Santos de3 

GOES, Flávia Regina Vieira de Carvalho4 

   

I. INTRODUÇÃO 

Este resumo tem por objetivo explanar sobre o benefício previdenciário Auxilio Reclusão. O 

trabalho justifica-se pela necessidade de compreender mais sobre o assunto, pois não é divulgado 

de forma ampla. A metodologia do trabalho está pautada na pesquisa escrita cuja abordagem é 

qualitativa. De acordo com lei 8.213 de 24 de junho de 1991, o auxilio reclusão é devido apenas 

aos dependentes de segurados do INSS que foram presos em regime fechado ou semiaberto, 

porém durante o período de reclusão, o segurado não pode estar recebendo salário ou outro 

benefício do INSS, e a depender da quantidade de dependentes (filhos), o valor do benefício é 

dividido em partes iguais. Segundo o Art. 5º da Portaria MF15/18, terá direito ao benefício os 

dependentes do segurado cujo o salário de contribuição seja igual ou inferior ao previsto pela 

legislação atual, que é de R$ 1.319,18 e caso o segurado não esteja em atividade no mês atual da 

reclusão, será levado em consideração o valor do último salário de contribuição. Em pesquisa 

realizada em alguns sites, observamos que somente 6,5% de todos os presos no país tiveram 

direito ao benefício.  Conforme breve explanação, podemos observar que apesar das prisões 

estarem superlotadas, apenas uma minoria dos reclusos tem direito ao benefício. O auxilio 

reclusão não é um “presente” do governo para estimular o crime, e sim um direito previsto na 

Constituição como forma de proteger a família. 

II. PALAVRAS-CHAVE: Lei. Direito. Beneficio. 

III. REFERÊNCIAS  

BRASIL. Reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e 
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>. Acesso em 22 de out. de 2018. 

MALVES, Rita de Cassia Bueno. Auxílio reclusão: Uma breve análise do benefício 

previdenciário. Disponível em: < http://ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=17560>. Acesso em 22 de out. de 2018. 

 

 

 

 

 

                                                             
1Graduando em Gestão de RH na Faculdade São Luís de França. arivaldo70@sousaoluis.com.br 
2Graduando em Gestão de RH na Faculdade São Luís de França. everaldo71@sousaoluis.com.br 
3Graduanda em Gestão de RH na Faculdade São Luís de França. claudia.jesus@sousaoluis.com.br 
4Graduada em Direito pelo Universidade Tiradentes. Especialista em Direito e Processo do Trabalho pela 

Universidade  Anhanguera Uniderp Professora Assistente na Faculdade São Luís de França. 

flavia.regina@sousaoluis.com.br 

http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/66/MF/2018/15.htm
mailto:flavia.regina@sousaoluis.com.br


 

107 
 

      XI MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

PENSÃO ESPECIAL POR HANSENÍASE 

EIXO TEMÁTICO R2: LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E 

PREVIDENCIÁRIA 
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SANTOS, Thiago Souza3
  

 GÓES, Flávia Regina Vieira de Carvalho4 

   

  

 I.  INTRODUÇÃO    

A pensão especial por hanseníase destinada somente para as pessoas atingidas pela hanseníase e 

que foram submetidas a isolamento e internação compulsórias em hospitais/colônias, até 31 de 

dezembro de 1986. Este direito foi reconhecido pelo Governo Federal, que sancionou a Medida 

Provisória nº 373, de 2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 6168, de 24 de julho de 2007, que 

estabelece o direito à pensão especial e como fazer o requerimento. A pensão especial é vitalícia, 

mensal e retroativa à data da publicação da Medida Provisória nº 373, que foi no dia 25 de maio 

de 2007. A pensão especial pode ser requerida em qualquer tempo e apenas as pessoas que tiveram 

hanseníase e, comprovadamente, foram compulsoriamente isoladas e/ou confinadas em hospitais-

colônias até 31 de dezembro de 1986 têm o direito à pensão especial. Se ocorrer o caso de um 

procurador para receber pela outra pessoa só poderá receber a pensão especial pela pessoa se ele 

tiver uma procuração específica para este fim e por justo motivo (Art. 8º do Decreto nº 6168 de 

2007). E se Caso o requerente falecer, a pensão especial será imediatamente cessada pelo INSS, 

e nenhum parente terá direito. Os documentos necessários para requerer a pensão especial são 

Cópias autenticadas da Carteira de Identidade e do CPF; Requerimento da pensão especial; cópia 

da ficha de internação compulsória ou cópia do prontuário do hospital-colônia que comprove a 

internação obrigatória e comprovante de residência.  

II. PALAVRAS-CHAVE: Hanseníase. Pensão Especial. INSS.  

III. REFERÊNCIAS   

SÃO PAULO. Violência Epidemiológica. Disponível em:< 

http://portal.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilanciaepidemiologica/areas-de-

vigilancia/hanseniase/pensao/hans_cartilha.pdf  >. Acesso em 08 de novembro de 2018 às 

19:20.  
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PENSÃO ESPECIAL SÍNDROME DA TALIDOMIDA 

EIXO TEMÁTICO R2: LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E 

PREVIDENCIÁRIA 

GUIMARÃES , Danilo Santos1 

RIBEIRO , Gilmária de Freitas2 

OLIVEIRA , Marielze  Santos3 

GÓES, Flávia Regina Vieira de Carvalho4 

 
   

I. INTRODUÇÃO 

A Talidomida é um medicamento de uso controlado que exige várias medidas de controle, tanto 

na produção, quanto na prescrição e dispensação, de acordo com a Lei n 10.651,de abril de 2003 

e a Resolução - RDC n 11,de22 de Março de 2011, RDC 24,de 12 de abril de 2012,pelos seus 

efeitos teratogênicos comprovados. É Considerada uma substância química que surgiu na 

Alemanha Ocidental, em 1953,nos laboratórios da Ciba e depois pela empresa Alemã Chemie 

Grünenthal, em1954. Foi criada na tentativa de descobrir um medicamento para alergia, mas com 

o passar do tempo descobriram que a substância tinha propriedades sedativos e hipnóticos, 

considerada de baixa toxicidade. A Alemanha anunciou que o medicamento era ''inteiramente 

atóxico ",'' completamente inócuo ",'' completamente  seguro ", sendo vendido sem prescrição 

médica ao Mundo. Como ainda não havia sido descoberto sobre a correlação entre o consumo da 

nova substância e os defeitos congênitos que poderiam gerar devido a reações adversas,mesmo 

assim criaram medicamentos para tosse, asma, resfriados e cefaleias. Após o aumento da 

incidência de nascimento de crianças com um tipo peculiar de malformação congênita, pediatras 

levantaram a possibilidade que as anomalias congênitas terem sido provocados pelo consumo da 

Talidomida. 
II. PALAVRAS-CHAVE: Pensão especial - Talidomida - Síndrome da Talidomida 

III. REFERÊNCIAS 
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PENSÃO POR MORTE APÓS A LEI Nº 13.135/2015 

EIXO TEMÁTICO R2: LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E 

PREVIDENCIÁRIA 
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Orientadora: GÓES, Flavia Regina V. de Carvalho4
 

 

I. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por objeto o estudo da pensão por morte, modalidade de benefício 

previdenciário a ser pago aos dependentes do segurado da Previdência Social que vier a falecer, 

aposentado ou não, ou em caso do desaparecimento, tiver sua morte presumida declarada 

judicialmente. Pretende-se tratar, de forma acessível, como se dá a concessão do benefício de 

pensão por morte, incluindo a qualidade de segurado, a definição e classificação dos dependentes 

e os requisitos para percepção do benefício. O artigo abordará o conceito do benefício pensão por 

morte através de um tratamento histórico-jurídico, mediante pesquisa bibliográfica a ser realizada 

em livros e periódicos disponíveis nas bibliotecas da Faculdade São Luis de França, da 

Universidade Tiradentes e da Justiça Federal em Sergipe, além do acervo particular dos 

pesquisadores, não se olvidando de sítios especializados da internet, como o da Presidência da 

República, Âmbito Jurídico, Supremo Tribunal Federal e o da própria Previdência Social. A Lei 

no seu artigo 33, parágrafo único, negava, expressamente, para beneficiária do sexo feminino o 

direito à pensão no caso de divórcio. Podemos observar que a lei previa proteção específica para 

herdeiras do sexo feminino, que perderiam direito ao benefício ao contrair novo matrimônio, o 

que também ocorreria no caso dos viúvos inválidos, pois com o casamento o dever de sustento 

passaria para o novo cônjuge, inexistindo necessidade do amparo de pensão.  

II. PALAVRAS-CHAVE: Seguridade Social. Previdência Social. Pensão Por Morte.  

III. REFERÊNCIAS 
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REGRAS PARA O RECEBIMENTO DO SALÁRIO-FAMÍLIA 

EIXO TEMÁTICO R2: LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E 

PREVIDENCIÁRIA 
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GOES, Flávia Regina Vieira de Carvalho4 

 

I.  INTRODUÇÃO 

O salário família é um valor pago ao empregado de baixa renda, inclusive o doméstico, e ao 

trabalhador avulso, de acordo com o número de filhos ou equiparados que possua. Para que o 

trabalhador tenha direito à cota do salário família por dependente, o valor da cota obedecerá à 

faixa de remuneração mensal correspondente; caso o valor da remuneração mensal ultrapasse a 

faixa máxima de 877,77 o trabalhador não terá direito ao salário-família. O empregado, inclusive 

o doméstico, deve requerer o salário-família diretamente ao empregador. Já o trabalhador avulso 

deve requerer o benefício ao sindicato ou órgão gestor de mão-de-obra ao qual está vinculado. Os 

principais requisitos são Ter filho(s) de qualquer condição com menos de 14 anos de idade, ou 

filho(s) inválido(s) de qualquer idade; e, ter remuneração mensal abaixo do valor limite para 

recebimento do salário-família; para tanto, documentos originais e formulários são necessários. 

Apesar do nome, o salário-família não tem natureza salarial. A propósito o tema enfatiza o 

enfoque da melhoria das condições mínimas da vida dos trabalhadores hipossuficientes, visando 

à importância da perspectiva de ascensão humana do trabalhador e o intuito principal é demonstrar 

os requisitos principais para a sua concessão. A metodologia utilizada implica na pesquisa 

descritiva ou explicativa, tendo como conjecturas teóricas a legislação trabalhista e 

previdenciária.   

II. PALAVRAS-CHAVE: Baixa renda. Direito ao benefício. Valor limite. 

III. REFERÊNCIAS  
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SEGURO-DESEMPREGO DO PESCADOR ARTESANAL 

EIXO TEMÁTICO R2: LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E 

PREVIDENCIÁRIA 
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I.  INTRODUÇÃO  

O Programa Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal, mais conhecido como Seguro Defeso 

representa uma das mais importantes conquistas socioambientais dos pescadores artesanais no 

Brasil. O serviço permite ao pescador profissional artesanal solicitar ao INSS o pagamento do do 

benefício de Seguro-Desemprego durante o períodoque fica impedido de pescar em razão da 

necessidade de preservação das espécies. A primeira iniciativa voltada para garantir o direito dos 

pescadores artesanais ao seguro desemprego, durante o defeso, foi amparada pela Lei nº 8.287 de 

dezembro de 1991 que, entretanto, foi revogada pela Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003. 

O benefício equivale ao valor de um salário-mínimo e será pago enquanto ocorrer o defeso, até o 

limite de 05 (cinco) meses. O objetivo deste artigo é mostrar o quão importante é amparar os 

pescadores artesanais, impedindo-os de subsistir com seu trabalho durante certo período do ano. 

O presente artigo justifica-se pela necessidade de aprendizagem ao que se refere ao conhecimento 

das práticas executadas através do supracitado beneficio. A metodologia realizada foi a pesquisa 

quali-quantitativa, na elaboração do presente trabalho, trazendo-se matéria de qualidade e 

suficiente a satisfazer os pontos importantes sobre o assunto, com base na legislação.    

II. PALAVRAS-CHAVE: Seguro. Pescador. Benefício 

III. REFERÊNCIAS 
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APOSENTADORIA POR IDADE SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 8.213/01 
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I. INTRODUÇÃO  

Todo trabalhador que contribuir para previdência social tem direito a se aposentar, após certo 

tempo de contribuição e uma vez cumprida a carência exigida. A aposentadoria por idade é um 

benefício devido ao trabalhador que comprovar o mínimo de 180 meses de trabalho, além da idade 

mínima de 65 anos, se homem, ou 60 anos, se mulher. Para o segurado especial, agricultor 

familiar, pescador artesanal, indígena, a idade mínima é reduzida em cinco anos. O presente 

trabalho tem como finalidade analisar a proteção previdenciária quando a pessoa envelhece e 

consequentemente não possui mais forças para o trabalho. A aposentadoria por idade, foi criada 

pela Lei Orgânica da Previdência Social Lei 3.807/60, hoje é mantida pela Lei 8.213/91, devida 

ao segurado que, cumprida a carência exigida, completar 65 anos de idade, se homem, ou 60 anos 

de idade, se mulher. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, tendo como pressuposto 

teórico a legislação que rege os Princípios Gerais da Previdência Social. Como foi demonstrado 

neste trabalho, há diversas peculiaridades a respeito da aposentadoria por idade no Brasil. Sempre 

à necessidade de se verificar as atualizações da Lei Orgânica da Previdência Social.  

.II. PALAVRAS-CHAVE: Direito previdenciário. Aposentadoria por idade. Tempo de 

contribuição. 

III. REFERÊNCIAS 
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APOSENTADORIA POR IDADE URBANA 

TEMÁTICO R2: LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 

 

SANTOS, Carolina dos 1 

SANTOS, Izaias dos 2 

SANTOS, Vaneska Maria Soares 3   

Góes, Flavia Regina Vieira de Carvalho4 

 

I. INTRODUÇÃO  

A aposentadoria por idade urbana é um benefício devido ao segurado com idade avançada. Este 

resumo tem por objetivo explanar sobre a aposentadoria por idade urbana. O trabalho justifica-se 

pela necessidade das pessoas urbanas saberem a idade certa e o tempo certo de contribuição para 

se aposentarem, já que muitas não acompanham as mudanças que ocorrem na legislação 

trabalhista do Brasil. 

A metodologia do trabalho refere-se aos cálculos trabalhistas, cuja abordagem é quantitativa, pois 

busca calcular o valor da Aposentadoria por Idade Urbana. Segundo Jusbrasil, O segurado que 

contribuiu com 11% (onze por cento) ou 5% (cinco por cento) do salário mínimo terá direito à 

aposentadoria por idade, entre outros benefícios, observando que o cálculo será da seguinte forma: 

se no PBC (Período Básico de Cálculo) houver contribuições acima do mínimo e contribuições de 

11% ou 5% do salário mínimo, a Renda Mensal Inicial será com base no salário de benefício, que 

poderá ser superior ao salário mínimo; e se no PBC (Período Básico de Cálculo) só houver 

contribuições a partir de 04/2007 sobre 11% ou 5% do salário mínimo, a Renda Mensal Inicial 

será no valor do salário mínimo.Tem direito a aposentadoria por idade os trabalhadores urbanos 

a partir dos 65 anos para os homens e a partir dos 60 anos de idade para as mulheres, desde que 

cumprida à carência exigida (180 contribuições). Os trabalhadores urbanos que estiverem aptos a 

se aposentar por idade recebem uma carta avisando que é possível requerer o benefício após o 

aniversário de 60 anos (mulheres) ou 65 anos (homens), desde que informações e endereços 

estejam completos no CNIS. Mesmo que não receba a correspondência, o segurado ou a segurada 

que atender às condições pode solicitar o benefício a qualquer tempo. 

II. PALAVRAS-CHAVE: Idade Urbana. Básico de Cálculo. Legislação Previdenciária. 

III. REFERÊNCIAS 
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APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: COMO É E COMO FUNCIONA 

TEMÁTICO R2: LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 

 

SILVA, Guilherme Mota Santos 1 

SANTOS, Mislaine Sobrinho Gama 2 

VICTOR, Thamires de Jesus Oliveira 3   

Góes, Flavia Regina Vieira de Carvalho4 

 

I. INTRODUÇÃO  

O presente artigo científico tem como objetivo o estudo de algumas particularidades do auxílio-

doença e da aposentadoria por invalidez em face da Lei nº 13.457, de 26 de junho de 2017, fruto 

da aprovação da MP 767/2017. A aposentadoria por invalidez consiste em um benefício de 

natureza previdenciária ao segurado que for considerado totalmente incapaz e insusceptível de 

recuperação para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência. Para fazer jus 

aos benefícios do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, o segurado do Regime Geral de 

Previdência Social necessita cumprir a carência de doze contribuições mensais. A referida Lei 

criou também, o “pente fino”, ao inserir os §§ 10 e 11, no artigo 60 da Lei de Benefícios, com a 

convocação do segurado em gozo do auxílio-doença para avaliação, bem como o § 4º, no artigo 

43, com a convocação do segurado aposentado por invalidez, também para avaliação, tanto na 

aposentadoria concedida judicial como administrativa, com exceção a essa regra em duas 

situações, ficando fora do pente fino o aposentado por invalidez com cinquenta e cinco anos de 

idade quinze e anos em gozo do benefício, bem como o aposentado por invalidez após completar 

sessenta anos de idade. A metodologia utilizada neste artigo foi à bibliográfica, baseando-se em 

pesquisas e descrições de informações. 

II. PALAVRAS-CHAVE: Auxílio-doença. Aposentadoria por invalidez. Pente fino. 
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BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO IDOSO E A PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 

TEMÁTICO R2: LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 

 

LIMA, Clésia Batista 1 

SILVA, Janeclécia dos Santos 2 

OLIVEIRA, Kerolayne Siqueira 3   

Góes, Flavia Regina Vieira de Carvalho4 

 

I. INTRODUÇÃO  

O Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social é a prestação paga pela previdência 

social que visa garantir um salário mínimo mensal para pessoas que não possuam meios de prover 

à própria subsistência. Ele é a garantia constitucional do cidadão, presente no art. 203, inciso V 

da Constituição Federal, sendo regulamentado pela Lei 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência 

Social).O cidadão deve procurar o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS para 

esclarecer dúvidas sobre os critérios do benefício e orientação sobre o preenchimento dos 

formulários necessários. Requisitos: Para o idoso: Ter mais de 65 anos de idade. Vivenciar estado 

de pobreza/necessidade. Para o portador de deficiência: Possuir deficiência (pode ser de qualquer 

natureza). Vivenciar estado de pobreza/necessidade. 

É garantido como contraprestação do benefício um salário mínimo mensal ao idoso acima de 65 

anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade com impedimentos de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial de longo prazo (aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) 

anos), que o impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de 

condições com as demais pessoas. Para ter direito, é necessário que a renda por pessoa do grupo 

familiar seja menor que 1/4 do salário-mínimo vigente. Por se tratar de um benefício assistencial, 

não é necessário ter contribuído ao INSS para ter direito a ele. No entanto, este benefício não paga 

13º salário e não deixa pensão por morte. A gestão do BPC é feita pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social (MDS), por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), 

que é responsável pela implementação, coordenação, regulação, financiamento, monitoramento e 

avaliação do benefício. A operacionalização é realizada pelo INSS. 

II. PALAVRAS-CHAVE: LOAS. BPC. CRAS. 
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OCORRÊNCIAS DE QUEIMADAS: CLIMÁTICAS ATUAIS 
EIXO TEMÁTICO P1: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 
REIS, Irlan Ramos dos 1 

VASCONCELOS, Alana Danielly2 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem como objetivo explanar sobre as variações climáticas atuais que estão 

influenciando no bem estar da vida humana de forma negativa. A metodologia do resumo está 

pautada na pesquisa bibliográfica cuja abordagem é qualitativa segundo Richardson (2009). De 

acordo com o Artigo 225 da Constituição Federal de 1988, é dever de todos, Estado e sociedade 

defenderem o meio ambiente no presente e para as futuras gerações. Há séculos os povos tem 

percebido a estreita relação entre sociedade e natureza, aqui neste trabalho, o foco é o clima que, 

devido à ação humana, vem passando por variações climáticas que impactam no bem estar do ser 

humano. Segundo Crutzen e Andraea (1990), as queimadas empobrecem o solo, destrói a 

vegetação, problemas de erosão, e estão ligadas a alterações na composição química da atmosfera. 

Diante disso e, corroborando com Crutzen (1990), se faz necessário, a existência de políticas 

públicas em defesa das matas já que, essas áreas, são tão importâncias para a manutenção da vida 

de todos os seres vivos existentes no planeta.    

II. PALAVRAS-CHAVE:  Variações Climáticas.  Queimadas. Meio Ambiente. 
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O TEXTO COMO ESTRATÉGIA DISCURSIVA: POSSIBILIDADES 

CIDADÃS EM SALA DE AULA 

EIXO 3. LÍNGUA, ETNICIDADES E DISCURSO 
 

SANTOS, Gersiney Pablo1 

I. INTRODUÇÃO 

Muito se discute acerca das possibilidades transformadoras da cidadania na vida dos indivíduos. 

Ainda assim, para muitos/as, a prática cidadã é relacionada com algo abstrato ou quase impossível 

de atingir. Este trabalho tem por intenção principal trazer para o centro do debate os textos, 

entendendo-os como potenciais veículos de transformação social com vistas à cidadania. Para 

tanto, seguiremos uma proposta teórica baseada na linguística textual (MARCUSCHI, 2008; 

KOCH, 2010) e nas teorias críticas do(s) (multi)letramento(s) (SOUZA, 2009; ROJO, 2012; 

ROSA, 2013) articulada à proposta metodológica de intervenção transformacional da Análise de 

Discurso Crítica (RESENDE, 2008; SANTOS, 2017). Discutiremos, portanto, as formas pelas 

quais os textos (e, mais especificamente, sua produção e recepção) funcionam na mediação das 

relações sociais - por agirmos, de representarmos e de identificarmos aspectos do mundo, bem 

como a nós mesmos/as. O trabalho com textos em sala de aula desde uma perspectiva reflexivo-

crítica pode, assim, auxiliar fortemente a construção cidadã dos/as envolvidos/as no processo de 

ensino-aprendizagem (tanto do aspecto discente quanto do docente).  

II. PALAVRAS-CHAVE: Discurso e ensino. Produção e recepção de texto; Análise de 

Discurso Crítica 
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A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA A 

FORMAÇÃO DOCENTE 

EIXO TEMÁTICO P1: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
            

 SANTOS, Jéssica1 

SANTOS, Lalesca Andrade2 

SANTOS, Mayra Barros3 

ORIENTADOR: FERRO, Marcos Batinga4 

INTRODUÇÃO  

O estágio supervisionado é um momento ímpar na formação acadêmica, um espaço de análises e 

descobertas. Será através dele que o formando terá a primeira experiência de como será o seu 

cotidiano, dando início no delinear de sua identidade profissional. É a fase de reflexão crítica 

sobre os saberes adquiridos durante a formação, tendo uma visão de quais são os prazeres e 

dificuldades da profissão. Assim o estágio supervisionado se faz de oportunidades para aprender 

e ensinar a profissão, tanto para aqueles que estão ingressando na área, quanto para os que já estão 

na profissão, levando-os a rever suas visões sobre o ensinar e o aprender, o que nos levou a 

pesquisar sobre a Formação de Professores, com o objetivo de mostrar a importância do estágio 

supervisionado para a formação profissional e refletir o estágio como momento de estudo crítico 

prático. O intuito da pesquisa é de trazer a importância do estágio supervisionado para formação 

docente, evidenciando o discente como um futuro profissional capacitado e preparado para atuar 

nas mais diversas situações vivenciadas no contexto educacional. O trabalho foi realizado através 

de pesquisas bibliográficas e estudo de campo. Assim concluímos que o estágio supervisionado é 

fundamental para a formação profissional, pois é o momento que o discente tem para colocar em 

prática os conhecimentos adquiridos ao longo de sua vida acadêmica por meio de atividades 

pedagógicas.  É uma fase importante no processo de desenvolvimento e aprendizagem do aluno, 

pois promove a oportunidade de associar teoria e prática. É nela também, que o estudante aprende 

a mediar conflitos e passa a compreender como será sua futura atuação numa sala de aula ou numa 

gestão escolar. 

PALAVRAS – CHAVE: Estágio. Formação Docente. Identidade Profissional 
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COMPETÊNCIAS DE EMPREGABILIDADE NO SETOR DE TURISMO 

EM ARACAJU/SE 

EIXO R1. RECRUTAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

LIMA, Naiara Araújo da Costa 1 

ORIENTADOR(a): LIBERATO, Mônica Maria2 

 

I. INTRODUÇÃO  

O turismo é uma das atividades que mais crescem no mundo, e no Brasil esse cenário não é 

diferente, sendo considerado um setor responsável pelo desenvolvimento econômico do país. 

Conforme os dados apresentados pelo World Travel and Tourism Council - WTTC (2018), a 

atividade turística injetou US$ 163 bilhões no Brasil, o equivalente a 7,9% do Produto Interno 

Bruto (PIB) nacional no ano, além de ter gerado 6,59 milhões de empregos. Esse crescimento tem 

demandado profissionais em diferentes níveis de qualificação, dinâmicos, flexíveis e adaptáveis 

a diferentes situações, capazes de compor equipes e disputar vagas mais requisitadas no mercado 

de trabalho (PIMENTEL; DE PAULA, 2014; SILVA; MOTA, 2013). E em um mercado 

competitivo, que acompanha o processo da globalização, tem exigido ao profissional de Turismo 

a necessidade de revisão das suas competências tradicionais e ampliação de horizontes por novas 

competências (VASCONCELOS; SILVA; DA COSTA, 2011). A literatura apresenta várias 

definições de competências. Para Miranda (2004), competência é a faculdade que determinado 

ator tem para assumir sua autonomia diante dos desafios e responsabilidades postos por 

determinadas organizações, de maneira que utilize seus recursos internos pessoais. Para o mesmo 

autor, as competências são classificadas como individuais, técnicas, interpessoais e conceituais, 

considerando a tipologia individual como a mais utilizada e que se diferencia das demais. Segundo 

Zago, de Souza e Bezerra (2007), a definição mais comumente usada sobre competências é que 

se trata de um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que justificam a alta performance 

organizacional. Portanto, o profissional de Turismo precisa ter conhecimentos mais amplos e 

múltiplas qualidades, permitindo - o atuar em diferentes ocupações e diversos setores da atividade, 

de modo a aumentar sua taxa de empregabilidade (PAIXÃO; GÂNDARA; LUQUE, 2004). A 

nova dinâmica do mercado traz consigo a empregabilidade como um novo conceito para o perfil 

do trabalhador, que deve possuir habilidades, conhecimentos e capacidades que vão muito além 

do necessário em sua área profissional (MAGALHÃES, 1997). Nesse sentido, surge o termo 

empregabilidade, que pode ser entendido como as ações empreendidas pelas pessoas, no intuito 

de desenvolver habilidades e buscar conhecimentos favoráveis ao alcance de uma colocação, seja 

ela formal ou informal, no mercado de trabalho (CAMPOS et al., 2003). Silva e Mota (2013) 

enfatizam a necessidade de esses profissionais estarem em sintonia com o mercado, buscando 

desenvolver as competências essenciais à profissão. E que o ensino e o aperfeiçoamento de 

competências se fazem de grande importância para melhorar o turismo, visto que é uma atividade 

recente e em constante crescimento, que precisa ser estudada e aprimorada para trazer maiores 

benefícios à sociedade. Considerando esses aspectos, esta pesquisa tem por objetivo identificar as 
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competências - conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes - que os egressos dos cursos de 

turismo em Aracaju/SE necessitam possuir para empregabilidade no respectivo setor. Utilizou-se 

da metodologia quali-quantitativa, de caráter exploratório e descritivo, visto que se buscou 

identificar e descrever o conjunto de competências de empregabilidades dos egressos dos cursos 

de turismo em Aracaju/SE. O instrumento utilizado para a coleta de dados desta pesquisa foi um 

questionário padronizado composto por 08 perguntas, o qual foi elaborado utilizando o recurso 

form1 do Google Docs®. Seu link foi encaminhado para os e-mails e aplicativo Whatsapp de 

alunos e ex-alunos dos cursos de gestão de turismo do Instituto Federal de Sergipe (IFS) e da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS). Posteriormente, os dados obtidos foram tabulados em 

planilhas do MS Excel® e submetidos a tratamento estatístico. Em relação ao perfil do egresso, o 

estudo identificou que 30 % dos respondentes pertencem ao gênero masculino e 70% feminino, 

sendo, portanto, manifestada a prevalência de mulheres entre os egressos dos cursos de gestão de 

turismo do Instituto Federal de Sergipe (IFS) e da Universidade Federal de Sergipe (UFS) em 

Aracaju. A identificação da proveniência dos egressos quanto ao curso de gestão de turismo 

chama a atenção para a superioridade do curso Tecnologia em Gestão do Turismo, do Instituto 

Federal de Sergipe – IFS (45%), seguido do curso de Mestrado Profissional em Turismo do IFS 

(23%), e de outra instituição (16%). Embora haja predominância de egressos provenientes da 

graduação e capacitação profissional do IFS. Quanto à situação educacional desses egressos, 70% 

estão cursando a graduação ou dando continuidade à sua formação em turismo, denotando que os 

egressos dos cursos de gestão de turismo em Aracaju estão buscando uma melhor qualificação, o 

que pode ser explicado pelo atual contexto mercadológico de crescimento econômico do setor, 

aliado à sua dependência de mão de obra, que demanda a incorporação de profissionais de turismo 

cada vez mais qualificados (PIMENTEL; DE PAULA, 2013).  A maioria dos egressos, 45%, não 

possui vínculo empregatício, enquanto 31% apresentam-se exercendo um emprego, ou outra 

atividade (14%). Quanto à atuação profissional nos segmentos do turismo, 46% dos egressos não 

atuam profissionalmente no setor de turismo, sendo que os outros 54% trabalham em diferentes 

segmentos, sendo essa proporção distribuída semelhantemente entre hotelaria, setor público e 

outros segmentos do turismo. De acordo com os resultados, pode-se entender que o mercado de 

trabalho no setor de turismo em Aracaju não está absorvendo de modo significativo os egressos 

dos cursos de gestão de turismo do IFS e da UFS, pois a maioria está atuando fora da área de 

formação. Também não se verificou um segmento do turismo que abrangesse de maneira 

expressiva esses egressos, apesar do setor hoteleiro do município promover maior proporção de 

atuação desses profissionais, demonstrando que os egressos que estão atuando na área, atuam 

mais nas atividades relacionadas ao planejamento, gestão de produto turístico, e outras 

(consultoria, eventos, lazer/recreação, transportes, entre outros) que na área de vendas, mais 

especificamente agência. Quando questionados se o conhecimento adquirido no curso de turismo 

foi relevante para seu desenvolvimento profissional, a grande maioria dos egressos participantes 

da pesquisa respondeu afirmativamente (88%). Além da graduação, 31 % dos respondentes 

participam de eventos na área de turismo para se qualificarem, 24% afirmaram fazer outros cursos 

na área, 14% fazem cursos de outras línguas e 14% cursos de desenvolvimento pessoal, 18% 

fazem outros tipos de atividades para se qualificarem. Dezoito competências de empregabilidades 

foram listadas para os respondentes marcarem quais julgavam necessárias para o setor de turismo 

em Sergipe, obtivemos 871 respostas, visto que os respondentes podiam marcar mais de uma 

competência.  Assim, o ranking das 10+ foi: Liderança (7%), Comunicação (7%), Empatia (6%), 

Proatividade (6%), Trabalhar com objetivos e metas (6%), Planejamento (6%), Saber outra língua 

(6%), Negociação (6%), Responsabilidade (6%) e, Ética profissional (6%).  Em suma, esta 

pesquisa possibilitou verificar que a maioria dos egressos dos cursos de gestão de turismo em 

                                                             
1 Ferramenta do Google que cria gratuitamente formulário para preenchimento pelos respondentes. 
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Aracaju não atuam profissionalmente no setor, no entanto, buscam mais qualificações dentro e 

fora da área de formação. E as competências necessárias ao profissional de turismo, consideradas 

de maior importância pelos egressos, referem-se àquelas relativas ao desenvolvimento satisfatório 

dos serviços inerentes às suas funções, destacando-se: liderança, comunicação, empatia, 

proatividade, trabalhar com objetivos e metas, planejamento, saber outra língua, negociação, 

responsabilidade e ética profissional. 
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I. INTRODUÇÃO 

Considera-se que o turismo enquanto atividade econômica pode trazer relevantes transformações 

nas localidades em que suas práticas são desenvolvidas. Nesse contexto, o turismo torna-se fator 

importante no que diz respeito ao fomento e incentivo em relação ao desenvolvimento local, ou 

regional (BRASIL, 2007). Neste sentido, devem-se respeitar as peculiaridades que cada região 

oferece, aproveitando as potencialidades turísticas, e sua vocação que será compreendida por meio 

da participação dos agentes locais, imprescindíveis para o desenvolvimento do turismo, pois “sem 

a participação e o firme engajamento da comunidade, não há como pensar em crescimento do 

turismo” (PETROCCHI, 2009, p. 69). No entanto, a qualidade da atividade turística decorre não 

somente dos atrativos básicos ofertados, mas também de um conjunto de serviços e infraestrutura 

acessíveis ao turista.  Assim, para que um destino turístico possa ser ofertado é preciso antes criar 

uma infraestrutura que possa atender as necessidades básicas do turista. De acordo com Beni 

(2002) a infraestrutura turística são bens e serviços que conta um país para sustentar suas 

estruturas sociais e produtivas. Fazem parte da infraestrutura turística a educação, os serviços de 

saúde, moradia, transportes, as comunicações e a energia.  Estado de Sergipe foi sistematizado 

em regiões intituladas polos turísticos e estabelecidas como áreas de planejamento tendo como 

instrumento de base o Plano Estratégico do Turismo de Sergipe em 2001 e em seguida a 

elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS. O PDITS 

foi revisado e atualizado em 2013, tendo como objetivo orientar o crescimento do Turismo por 

meio do desenvolvimento sociocultural, ambiental, político-institucional e econômico dos 

municípios que o compõem, o que levou investimentos significativos no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR, como agente financeiro o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento – BID (BRASIL, 2013). Sergipe possui um expressivo potencial turístico, 

tanto para o segmento de sol que conta com 163 km de praias, e pelo segmento histórico/cultural 

por possuir um acervo de patrimônio cultural e histórico considerável. De acordo com pesquisas 

de Silva (2012), Aracaju dispõe da maior movimentação turística em virtude da disposição de 

diversos equipamentos e serviços turísticos e por impulsionar o turismo no Estado, acredita-se 

que esta característica também seja pela inserção no Polo Costa dos Coqueirais em que a maioria 

dos municípios são margeados pelo mar, rios, estuários e por estarem localizados no Litoral 

sergipano (JESUS, 2017). Aracaju localiza-se a margem do Rio Sergipe na zona sudoeste do 

estado. Segundo a estimativa do IBGE (2018) a população estimada do município é de 648.9839 

habitantes distribuída em uma área com cerca de 181,857 km2.  Dentre as atividades econômicas 

desempenhadas pode-se ponderar o turismo como um elemento de grande importância. Neste 

sentido, entende-se que um dos pontos turísticos relevantes para o turismo no que diz respeito ao 
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aumento do fluxo de turistas e visitantes é a Orla de Atalaia, em Aracaju.  É na Orla de Atalaia 

que se concentram um número elevado de empreendimentos turísticos como meios de 

hospedagem, bares e restaurantes (SILVA, 2012). Justifica-se, cada vez mais a inserção de 

profissionais qualificados que favoreçam os saberes e a experiências.  Em função deste contexto, 

manifesta-se a seguinte indagação: Os garçons dos bares e restaurantes da Passarela do caranguejo 

são qualificados? Pretende-se com este estudo analisar a qualificação dos profissionais nos bares 

e restaurantes da passarela do caranguejo de Aracaju/SE. Assim na perspectiva de alcançar o 

objetivo proposto, foram desenvolvidos os seguintes objetivos específicos: (i) identificar o perfil 

dos profissionais; (ii) levantar os tipos de treinamentos ofertados; (iii) e analisar a importância da 

qualificação dos profissionais para a atividade turística na Orla de Atalaia. A partir desses 

objetivos foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa através de um multi-caso nos restaurantes da 

Passarela do Caranguejo na Orla de Atalaia: Casa de Forró Cariri, Casa da Sopa e Amanda Bar e 

Restaurante. Foram entrevistados 15 garçons  (identificados por E1, E2,..) no dia 09 de novembro 

de 2018, todos com mais de 10 anos de experiência na área. Dos 15 entrevistos, 12 são homens e 

03 mulheres, 07 tem entre 26 e 35 anos, 05 de 36 a 45 anos e 03 acima dos 45 anos. Enquanto a 

formação, 10 possuem o ensino médio e 05, ensino fundamental. Quando perguntado sobre a 

qualificação profissional para atuarem com atendimento de mesas, 04 dos entrevistados, mesmo 

tendo mais de 10 anos na área, falaram que nunca fizeram nenhum tipo de qualificação porque 

não sentiram necessário fazer, 04 fizeram apenas o curso de qualidade no atendimento, 06 o curso 

de formação de garçons e 01 curso de recepcionista, sendo que 07 dos entrevistados já fizeram 

mais de um curso de qualificação profissional.  Quando perguntado se a empresa que trabalhavam 

já tinha ofertado algum tipo de qualificação profissional, apenas 06 afirmaram que sim, e os cursos 

ofertados foram o de inglês e atendimento. Já em relação às dificuldades das tarefas do dia-a-dia, 

08 dos entrevistados afirmaram que não possuíam nenhuma dificuldade, 04 falaram que sentiam 

dificuldades em atender os clientes estrangeiros devido a dificuldade do idioma e 02 tinha maior 

dificuldade no relacionamento com o cliente. As principais habilidades para um garçons em bares 

e restaurantes, segundo os entrevistados, é atender aos pedidos dos clientes, conhecer 

detalhadamente a composição do prato, manter um bom relacionamento com a equipe, ter 

qualidade no atendimento, honestidade, disciplina, humildade, ter bom senso e já para o E7 “A 

atenção a tudo, principalmente quando o bar está lotado” é a principal habilidade. Quando 

perguntado o que deveria ser ofertado para a qualificação profissional tanto pelas empresas, 09 

entrevistados falaram que o curso de inglês, já 03 acham que deveria ser ofertado cursos de 

atendimento e comunicação, mas 03 entrevistados falaram que a experiência profissional 

sobressai a qualquer qualificação.  Em relação se a qualificação dos garçons contribui na 

satisfação e fidelização do cliente, 14 dos entrevistados afirmaram que sim, segundo eles quando 

um cliente é atendido por um profissional bem treinado aumentam as chances de eles saírem 

satisfeitos e de principalmente de voltarem. “A importância está na qualificação profissional e 

não na experiência” (E2). O resultado da pesquisa mostra que a formação acadêmica para a 

contratação de garçons não é importante, visto que 10 dos entrevistados possuem ensino médio e 

05 apenas tem nível fundamental. A faixa etária dos atendentes de mesa com maior índice é de 

26 a 30 anos, e a experiência em média é de 10 anos, no entanto, sugerem que os entrevistados 

estão nessa ocupação por muito tempo levando-os a acreditar que a experiência se sobressai a 

qualificação profissional, visto que durante o longo de 10 anos mais de 50% dos entrevistados 

fizeram apenas um curso de qualificação profissional. Percebeu-se, ainda, que estes profissionais 

precisam de atenção especial, pois são eles os responsáveis pela execução dos serviços e 

atendimento nos empreendimentos do setor, com atuação dessa atividade de forma direta ou 

indireta, para o desenvolvimento de cada empreendimento turístico. O ambiente de atendimento 

é de construção de conhecimento, habilidades, determinação, pois é um espaço em que o 

profissional deve ativamente está presente no processo, alusivas a cordialidade, atitude, 
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experiência, serviço de qualidade, habilidades consideradas fundamentais na fidelização do 

cliente. Ao final, destaca-se a necessidade qualificação para a função que exercem, agregando 

conhecimento e experiência, fator predominante no mercado turístico.    
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RESUMO 

O presente artigo apresenta como tema a influência da comunicação mercadológica. O objetivo 

deste estudo é de identificar se a Comunicação mercadológica influencia no reforço da marca e 

na divulgação dos produtos ópticos em Estância/SE. Sendo uma pesquisa descritiva de natureza 

qualitativa, com uso de método indutivo que se fez através de observações específicas e se 

caracterizou como pesquisa de campo por ter sido realizada na Ótica Pupila Ltda. O estudo 

evidencia como este tipo de comunicação é essencial para as empresas, devido ao realce da marca 

e de seus produtos. Desse modo, o presente artigo trata da importância da comunicação 

mercadológica, trazendo o seu conceito ao leitor de forma objetiva, analisando a influência nas 

organizações e o quanto auxilia no reconhecimento da marca e divulgação de seus produtos e 

serviços. Sendo, um meio de consulta para empresários, acervo para acadêmicos e pesquisadores 

nas áreas de comunicação e marketing e base de futuras pesquisas. 

Palavras-Chaves: Comunicação mercadológica. Marketing. Marca. 

 

ABSTRACT 

This article presents as a theme the influence of marketing communication. The objective of this 

study is to identify if the Marketing Communication influences the reinforcement of the brand 

and the dissemination of the optical products in Estância / SE. Being a descriptive research of 

qualitative nature, using an inductive method that was made through specific observations and 

was characterized as field research for having been carried out at Ótica Pupila Ltda. The study 

shows how this type of communication is essential for companies due to the enhancement of the 

brand and its products. In this way, the present article deals with the importance of marketing 

communication, bringing its concept to the reader in an objective way, analyzing the influence 

in organizations and how much it helps in the brand recognition and dissemination of its products 

and services. Being, a medium of consultation for entrepreneurs, a collection for academics and 

researchers in the areas of communication and marketing and the basis of future research. 

Keywords: Marketing communication; Organizations; Brand; Recognition; Disclosure. 
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INTRODUÇÃO 

 

A comunicação empresarial pode ser de alcance interno e externo. Na perspectiva interna, 

a comunicação nas organizações tem como foco a circulação de informações importantes para o 

processo de gestão, a elaboração de texto específicos para as tomadas de decisões, elaboração de 

documentos como: contrato, ata; memorando e outros textos inerentes à prática administrativa. 

No campo externo, a comunicação está representada pelo marketing externo que pode ser 

representado nas ações de contato entre a empresa e o público externo. É por meio do marketing 

que muitas empresas conseguem fidelizar o cliente, além de conseguir também, conquistar novos 

clientes e mantê-los informados sobre a projeção da empresa no mercado. Não basta, portanto, 

criar novos produtos, é preciso também apresentá-los ao público consumidor. 

Atualmente a comunicação vem passando por diversos avanços. O fato pode ser observado 

com as diferentes ferramentas de comunicação, e ainda, na área do marketing, que é utilizada 

para informar consumidores ou até mesmo atraí-los. 

A definição de marketing foi definida por Kotler (2012, p.512) como sendo “o meio pelo 

qual as empresas buscam informar, persuadir e lembrar os consumidores – direta e indiretamente 

– sobre os produtos e as marcas que comercializam.” De forma objetiva, a comunicação 

mercadológica está direcionada às ações desenvolvidas por uma empresa com o intuito de 

reforçar a imagem, sua marca, produtos ou serviços. 

Tendo como base a perspectiva apresentada, afirma-se que a comunicação mercadológica 

tem passado por uma verdadeira revolução nos últimos anos, pois conta, atualmente, com o 

incremento de pesquisas focadas em conhecer os hábitos dos consumidores adotando-se novas 

tecnologias para que possam criar as possibilidades de contato com o cliente. 

Até porque já foi percebido que o marketing, conforme (GALÃO & CRESCITELLI, 

2014) é capaz de cumprir diversas funções, seja para a organização, que a promove, seja para o 

consumidor, que é alvo dos esforços. Uma visão abrangente de sua versatilidade é dada por 
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Keller (2001). Para ele, a comunicação de marketing pode ser utilizada para mostrar aos 

consumidores como e por que um produto é utilizado, quem o fabrica, por que tipo de pessoa e 

também onde e quando ele pode ser usado. 

A partir desse fato propõe-se um questionamento: qual a importância da comunicação 

mercadológica para reforçar a marca e o impacto na divulgação dos produtos ópticos? 

Para elucidar este problema, tem-se por objetivo geral de pesquisa, identificar se a 

comunicação mercadológica influencia no reforço da marca e na divulgação dos produtos ópticos 

em Estância/SE. Para dar sustentação a esta pesquisa, objetivamente pretende-se: a) definir 

comunicação mercadológica e sua aplicabilidade; b) descrever o uso deste tipo de comunicação 

na Ótica Pupila; c) relatar os possíveis impactos da comunicação mercadológica na venda dos 

produtos ofertados. 

No campo da pesquisa e da aplicação das teorias de marketing, já está consolidado o 

princípio que determina a importância da comunicação mercadológica para identificar, atrair, 

segmentar, informar e relacionar-se com o público-alvo. Mas, pouco se estuda, especificamente, 

essa importância num segmento de mercado tão influente para a saúde e acuidade visual, que é 

o de produtos ópticos. Desse modo, o presente artigo trata da importância da comunicação 

mercadológica, trazendo o seu conceito ao leitor de forma objetiva, analisando a influência nas 

organizações e o quanto auxilia no reconhecimento da marca e divulgação de seus produtos e 

serviços. Sendo, um meio de consulta para empresários, acervo para acadêmicos e pesquisadores 

nas áreas de comunicação e marketing e base de futuras pesquisas relacionadas ao tema. 

O estudo realizado é de natureza aplicada, quanto aos objetivos através de pesquisa 

descritiva, quanto à abordagem se fez por pesquisa qualitativa, por meio do método indutivo que 

partiu de observações específicas, quanto ao procedimento através de pesquisa bibliográfica, por 

meio de livros, revistas, redes eletrônicas, e se caracterizou como pesquisa de campo através da 

empresa do objeto de estudo. 

A organização objeto de estudo é a Ótica Pupila LTDA ME, fundada em 24 de setembro 

de 1984, sendo uma das primeiras no ramo óptico na cidade de Estância/SE, uma empresa que 

busca excelência e qualidade em seus produtos e serviços oferecidos. A reaplicação dos lucros 

auferidos na empresa abriram-se filiais nas principais cidades circunvizinhas, Lagarto, Boquim, 

Tobias Barreto, Itabaianinha, Cristinápolis e Umbaúba, que com o passar do tempo foram 

reduzidas para apenas três filiais, devido a que nas cidades de 
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Lagarto, Tobias Barreto e Cristinápolis, identificou-se que os custos para manter as lojas estavam 

elevados e o retorno não os supria a necessidade, atualmente as filiais que permaneceram são 

grande fonte de lucros para a organização. 

 

2. COMUNICAÇÃO MERCADOLÓGICA 

 

Comunicação é um termo com característica ampla de aplicabilidade. Pelo menos é o que 

se pode constatar com a definição sobre comunicação que tem a seguinte afirmação: 

“compreende as formas, por meio das quais os homens transmitem e recebem ideias, impressões 

e imagens de toda ordem.” (PENTEADO, 2012, p.1). 

No entanto, quando nos remetemos ao universo dos negócios o termo ou conceito 

apresentado assume um viés específico. Dessa forma, define-se comunicação mercadológica 

como uma área de estudo da comunicação empresarial e comercial, que é destinada a divulgar 

produtos e serviços de empresas de múltiplos segmentos. Esse tipo de comunicação considera 

todas as ações desenvolvidas pela empresa para reforçar a sua imagem, objetivando ênfase no 

mercado. (SITE DE CURIOSIDADES, 2018). 

 

A comunicação mercadológica é a produção simbólica decorrente do plano 

estratégico de uma organização em sua interação com o mercado, constitui- 

se em uma mensagem multidirecional elaborada com conteúdos relevantes e 

compartilhados entre todos os envolvidos nesse processo, tendo como fator 

gerador as ambiências socioculturais e tecnológicas dos seus públicos de 

interesse e dos meios que lhes garantam o relacionamento contínuo, 

utilizando-se das mais variadas formas e tecnologias para atingir os objetivos 

comunicacionais previstos no plano. (GALINDO, 2012, p. 96). 

 
Para Lupetti (2009), a comunicação mercadológica faz parte do processo de marketing, 

mas não é o processo todo. Tem por finalidade, divulgar os produtos e serviços da organização, 

mas, entretanto, deve existir todo um planejamento estratégico, que seja embasado no quadro 

sociocultural do consumidor-alvo e suas necessidades, levando em conta o mercado, os 

concorrentes e outros fatores. 

A comunicação mercadológica assim como a comunicação de marketing está em 

praticamente todos os seguimentos e em diferentes formatos. Alguns consumidores e 

empresários os avaliam cada vez mais como algo indispensável. De maneira que, a boa 

aplicabilidade da comunicação mercadológica por parte das empresas pode definir a longevidade 

desta no ramo no qual está inserido. 
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E ainda, o cenário do mercado atual possibilita e exige das empresas uma relação de 

proximidade entre as marcas e consumidores. Por isso, a comunicação mercadológica está 

prevista nos planos de marketing das organizações, uma vez que as organizações reconhecem a 

importância deste para a subsistência da empresa no mercado. 

Conforme KOTLER (2012, p.512), “A comunicação de marketing permite às empresas 

conectar suas marcas a outras pessoas, lugares, eventos, marcas, experiências, sensações e 

objetos.” 

Essa conexão eficaz é essencial para a concepção de uma consciência da marca, que 

constitui uma imagem positiva fundamentada na identidade corporativa, que é a representação 

de seus produtos, marcas e serviços. Segundo Rocha (2012, p. 207), as marcas são definidas de 

diversas maneiras e a definição clássica de marca é dada pela American Marketing Association: 

”[uma] marca é, um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma combinação dos mesmos, 

que identifique os bens e serviços oferecidos por um vendedor ou grupo de vendedores e os 

diferencie dos demais concorrentes”. 

Kotler (2012), assegura que a marca é, portanto, um bem ou serviço que agrega 

dimensões que, de alguma forma, torna-os diferentes de outros produtos, para tão somente 

atender a mesma necessidade. 

Verifica-se ainda, que a marca é constituída por vários elementos, como o nome, a 

logomarca, e outros sinais e símbolos que lhe dão identidade observou-se o comparativo entre 

um nome e uma marca e a diferença é que um nome não tem associações, é simplesmente um 

nome. As marcas são fator decisivo para realizar as transferências de significados no universo 

de consumo. (ROCHA, 2012, p. 208). 

O papel da marca é, portanto, identificar a origem ou o fabricante de um produto 

simplificam o manejo e o rastreamento de produtos e auxilia a organizar alguns setores da 

empresa, o nome da marca pode ser protegido através de registro, os processos de manufaturas 

por patentes e as embalagens por direitos autorais e designs patenteados. (KOTLER, 2012, p. 

258). 

Para esclarecer os aspectos quanto à aplicabilidade da comunicação mercadológica, 

citam-se diversas formas. Para autores como, PINHEIRO & GULLO (2014), podem ser 

denominadas de Ferramentas da Comunicação de Marketing, que são: 

Propaganda: cria e mantem da imagem da marca e de um produto e da imagem 

coorporativa que a empresa conserva e, ainda informa as características, benefícios e razão de 

consumo dessa marca de produto. 
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Kotler (2012, p. 514) define propaganda como qualquer meio pago de apresentação e 

promoção não pessoais de ideias, produtos ou serviços por precursores identificados, por mídia 

impressa (jornais e revistas), eletrônica (rádio e televisão), em rede (telefone, cabo, satélite, 

wireless) e expositiva (painéis de sinalização e cartazes). 

A definição de propaganda, para Sampaio é, 

 

[...] a manipulação planejada da comunicação visando, pela persuasão, a 

promover comportamentos em benefícios do anunciante que a utiliza. 

Geralmente, cabe à propaganda informar e despertar interesse de compra/uso 

de produtos/serviços, nos consumidores, em benefícios de um anunciante 

(empresa, pessoa ou entidade que se utiliza da propaganda) (SAMPAIO, 2003, 

p. 26). 

Relações Públicas: sua função é elevar e manter protegida a imagem de uma empresa e 

de suas marcas de produtos. 

Ou seja, as relações públicas dirigem o consumidor até a marca, o induz até o produto 

num determinado ponto de venda e o mobiliza a uma ação que o leva a compra e consumo. 

Para Kotler (2012, p. 514), as relações públicas como “uma variedade de programas 

internos dirigidos para os funcionários da empresa ou externos, dirigidos para consumidores, 

outras empresas, o governo e a mídia, para promover ou proteger a imagem de uma empresa ou 

a comunicação de cada um dos seus produtos.” 

Promoção de vendas: Impulsiona de forma temporária e traz uma razão adicional de 

compra para uma marca. 

Promoção de vendas, para Kotler, é: 

 

[...] uma diversidade de incentivos com curta duração que estimula a 

experimentação ou a compra de um produto ou serviço, incluindo promoções 

de consumo (como amostras, cupons e prêmios), promoções comerciais (como 

gratificações de propaganda e exposição) e promoções corporativas e da força 

de vendas (concursos para representantes de vendas). (KOTLER, 2012, p. 

514). 

 

Gullo e Pinheiro (2005, p. 62) trazem o conceito de promoção de vendas que “[...] é o 

conjunto de meios destinados a acelerar ou desenvolver a venda de um produto (bem ou serviço), 

levando-o enfaticamente até o público consumidor.” 

Essa ferramenta induz o público, pela vantagem proporcionada, e apropriada para 

lançamentos de produtos, pois atraído pelas vantagens, o público consome e conhece o produto.
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Merchandising: Cria clima, atmosfera e impulsiona a compra no ponto de venda ao dar 

destaque a uma marca, com objetivo de envolver o público, levando a efetivação de compra. 

Uma ferramenta bastante utilizada nas etapas de crescimento e maturidade do ciclo de 

vida de uma marca, por despertar desejo e ação no público-alvo. 

O merchandising (BENEVIDES & SANTOS, 2016), bem aplicado é um diferencial: 

garante vantagem competitiva sobre os concorrentes, pois estabelece opções claras de escolha 

ao consumidor; reposiciona e dá mais valor às marcas. 

Segundo Blessa: 

 

Merchandising é qualquer técnica, ação ou material promocional usado no 

ponto de venda que proporcione informação e melhor visibilidade a produtos, 

marcas ou serviços, com o propósito de motivar e influenciar as decisões de 

compra dos consumidores. (BLESSA, 2012, p.1). 

 

Uma boa forma de apresentar produtos, marcas ou serviços proporcionarão aos clientes 

opções ao observar uma prateleira, vitrine ou display bem arrumados e organizados. Isso 

influenciará positivamente na decisão de compra. 

 

2.1 Uso da Comunicação Mercadológica na Ótica Pupila 

 

Com os avanços na área de Tecnologias da Informação e Comunicação, amplia-se 

também, as possibilidades de marketing, principalmente no formato online. No ímpeto de 

acompanhar as novas tendências de mercado, as empresas investem também nessa forma de 

comunicação mercadológica. Tendo em vista, principalmente, que o marketing tem papel crucial 

para a manutenção das empresas, uma vez que pode influenciar os clientes a adotarem novo 

comportamento que venha a favorecer o uso ou consumo de produtos. 

Apesar de, segundo Pinheiro & Gullo. Reforçam função da comunicação de  marketing 

como aquela que, 

No que diz respeito à comunicação de marketing, esta divulga mensagens para 

informar o que está disponível para atender às necessidades das pessoas e das 

empresas nos mercados atuais e gera novos mercados, ao informar a existência 

de novos produtos e marcas para diversos segmentos existentes. (PINHEIRO 

& GULLO, 2014, p.2).
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Tratar desse fenômeno da comunicação empresarial tornou-se algo constante nas 

organizações. A Ótica Pupila faz da comunicação mercadológica como algo essencial para a 

visibilidade e solidez da sua imagem com o mercado consumidor. 

A empresa objeto de estudo, por ser pioneira no ramo em Estância, se destaca com o 

público, sua marca muito reconhecida por seus clientes, que acreditam no que sua imagem 

representa na cidade. 

Utiliza comunicação mercadológica para divulgar sua marca e seus produtos e serviços, 

faz uso de algumas das ferramentas cruciais da comunicação de marketing. No início das suas 

atividades fazia uso da propaganda em jornais, rádios, panfletagem e das relações públicas, por 

meio da participação de evento do SEBRAE, que foi uma ferramenta crucial para o crescimento 

da empresa no começo, e ainda com a criação da imagem de sua marca, ou seja, sua logomarca, 

que chamou a atenção e atraiu consumidores. 

Para Las Casas (2011), fica evidente a necessidade do conhecimento das ferramentas 

mais indicadas para usar como meio de comunicação, podendo optar por propaganda, promoção 

de vendas, merchandising, entre outras. 

Essencialmente a ótica faz propaganda através de divulgação em rádio, além do uso da 

mídia impressa como jornais, catálogos, banners, utiliza carro de som próprio da organização 

onde, divulga os serviços oftalmológicos oferecidos e consequentemente anuncia sua marca e 

seus produtos. Recentemente foi criada uma página na rede social instragram que atualmente é 

o principal meio utilizado por diversas pessoas e empresas para divulgar produtos e serviços. 

Faz uso da promoção de vendas, com brindes, que levam o cliente a comprar, e eventuais 

sorteios, mas, não se aprofunda muito nessa ferramenta crucial para o negócio. 

As relações públicas, que é utilizada pela loja, na participação de eventos ligados à área 

comercial, para expor sua marca e promover algum conhecimento aos seus colaboradores, 

porém, não faz muito uso da mesma. 

A Ótica utiliza ainda a venda pessoal, que é executada pela sua equipe de venda, e  com 

certeza é um ponto muito importante para a fidelização de clientes e muitas das vendas realizadas 

se devem a persuasão do vendedor. 

Segundo Rocha (2012, p. 418) venda pessoal “[...] é o conjunto das atividades realizadas 

pelo vendedor com o propósito de informar, motivar e persuadir o cliente a adquirir um produto 

ou serviço da empresa, podendo incluir ou não a concretização da venda propriamente dita.” 
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Observa-se que o uso da comunicação mercadológica na empresa, através dessas 

ferramentas é de grande valia, o efeito na imagem e na venda dos produtos da organização é 

positivo, toda via, o proprietário considera insuficiente o uso e o investimento, que precisa ser 

elaborado um planejamento estratégico de comunicação com o mercado, assim refletirá na 

visibilidade da marca e aumento nas vendas. 

 

2.2 Possíveis Impactos da Comunicação Mercadológica na Venda dos Produtos 

 

A comunicação mercadológica propõe às organizações, o quanto sua utilização é 

fundamental para a sobrevivência da empresa, tendo como foco o reconhecimento de sua marca, 

produtos e serviços. Devem utilizá-la como uma forma de manter ou estreitar o relacionamento 

o relacionamento com o público e mercado de um modo geral. 

Conforme Las Casas (2011), as empresas modernas querem muito mais que apenas 

divulgar suas marcas, visam também uma experiência total positiva para que os clientes fiquem 

fidelizados e voltem sempre a comprar na empresa. Dessa forma, é correto afirmar  que o 

marketing tem importante papel no reconhecimento da marca. 

Os possíveis impactos no reconhecimento, em maioria da marca, gerado pelo correto uso 

do marketing registra, de forma geral, a venda dos produtos e serviços de forma positiva. Com 

isso, pode-se referenciar o fenômeno como sendo de forte tendência e aceitabilidade, bem como 

no mercado. Lembrando sempre que o uso do marketing, por parte das organizações tem em sua 

base a tecnológica. Isso porque, a tecnologia está sendo usada como o “principal” meio de 

comunicação com o público, pelo seu amplo alcance, tornou-se muito eficiente para atrair 

clientes e dar visibilidade à marca, aos produtos e empresa. 

Por outro lado, as empresas conservadoras podem notadamente, obter impactos negativos 

pela inobservância das novas tendências de mercado. A tendência de comunicação não integrada, 

tem raiz, na maioria das vezes, na centralização do poder. Esse é um fator de impacto negativo 

e circula no sentido oposto do que se deseja com o uso do marketing que é o reconhecimento da 

marca, venda de produtos, conquista e fidelização dos clientes. 

 

Ainda nessa perspectiva, é observado que a atual realidade solicita das organizações que 

uma integração com relação à comunicação de marketing. No sentido de sinalizar que a 
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não adoção dos itens elencados como fundamentais para a integração e reconhecimento da 

marca, dos produtos e das empresas pode distanciar a empresa dos clientes e consumidores. 

“Uma das formas de identificar possíveis desarranjos da comunicação mercadológica de uma 

empresa é através de uma análise do conteúdo das informações disponibilizadas.” (ALIGLERI 

& ARAÙJO, 2016, p.239). Isso acontece por que, algumas organizações na sua comunicação 

com o mercado têm desencontros nas informações, o que leva os clientes e futuros consumidores 

a analisarem o conteúdo e informações que as empresas disponibilizam. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O estudo realizou-se através da natureza da pesquisa aplicada, que busca gerar 

conhecimento para a aplicação prática, dirigido a solução do problema. Quanto aos objetivos se 

caracteriza como uma pesquisa descritiva, que segundo Vergara (2009, p.42) “[...] expõe 

características de determinada população ou de determinado fenômeno.” Se caracteriza na 

abordagem qualitativa, que possibilita o aprofundamento da compreensão da realidade do 

fenômeno estudado. Segundo Mozzato e Grzybovski (2011, p. 745): 

 

Em relação à contribuição da análise de conteúdo para as pesquisas 

qualitativas no campo da administração, percebe-se claramente a sua 

importância para as pesquisas com essa abordagem. Até mesmo muitos 

estudos vêm sendo desenvolvidos nesse sentido, legitimando a análise de 

conteúdo em estudos qualitativos nas diversas áreas da administração. 

 

Com o uso do método indutivo, o foi realizado com base em observações específicas, 

para obter uma conclusão de uma proposição geral. Quanto aos procedimentos, se fez através de 

pesquisa bibliográfica, que é um estudo desenvolvido com base em material publicado em livros, 

revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é material acessível ao público em geral. (IBIDEM, 2009, 

p. 43). Aos autores citados procuraram-se os que abordassem com clareza e numa linguagem 

prática o tema, de modo a facilitar o entendimento. Os principais autores consultados foram 

Philip Kotler, Duda Pinheiro, José Gullo, entres outros, nos artigos citados buscou-se temas 

relacionados e com uma linguagem compacta o que facilitou o decorrer da pesquisa. 

E se caracterizou a pesquisa como de campo, que se realizou na Ótica Pupila Ltda., na 

cidade de Estância, município de Sergipe, por meio de diálogos com o gestor da empresa, onde 

se buscou conhecer a forma de utilização da comunicação mercadológica desde o 
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princípio, sua influência sobre a marca e na venda de seus produtos, ficaram evidentes também 

as formas utilizadas e como é feito todo o marketing, observou-se ainda a sua localização num 

ponto estratégico da cidade. O que facilitou o desenvolvimento da pesquisa. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Com base nos dados coletados através de diálogos com o gestor da empresa, buscando 

conhecer o marketing utilizado e ainda como é feita a comunicação mercadológica na 

organização. Ainda podendo conhecer um pouco mais sobre a organização, desde a sua criação 

até a atualidade. 

Puderam-se descobrir as ferramentas de comunicação que a Ótica Pupila utiliza, assim 

como também como são aplicadas e qual o impacto na sua relação com os clientes. Verificou- 

se ainda o quanto é necessário o uso da comunicação mercadológica. 

Assim como também o alcance dos objetivos propostos na realização dessa pesquisa. Foi 

possível aprofundar-se e conhecer ainda mais sobre marketing e comunicação e o quanto estão 

ligados em relação ao contato com o consumidor. 

As informações passadas através do gestor foram importantes para o conhecimento da 

forma como a empresa trabalha. Foi possível identificar como era feito o marketing no inicio das 

suas atividades na cidade e já utilizava das ferramentas de comunicação de marketing como, 

propaganda em jornais e rádio, panfletagem e relações públicas com participação em eventos do 

SEBRAE. 

No entanto, como a principal dificuldade que a empresa enfrenta hoje e que impede um 

melhor planejamento em comunicação é o aumento da concorrência, principalmente no mesmo 

segmento, o que ocasiona queda nas vendas, conta ainda, com a falta de recursos financeiros para 

investir ainda mais na área de comunicação de acordo com o gestor. 

A crise é principal desculpa para o não investimento em comunicação e marketing, com 

isso, quem investe sai disparado na frente. Fica evidente que o gestor tem certa resistência em 

investir em comunicação e marketing na organização, e que precisa de um profissional com 

conhecimento na área para apresentar um plano de marketing que venha a mudar a forma de 

pensar do gestor e surtir efeito nas vendas.



 

137 
 

      XI MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Os resultados encontrados na pesquisa colaboram com estudos nas áreas de comunicação 

e marketing, trazendo um tema pouco discutido no Brasil, a comunicação mercadológica, como 

se pode observar é uma área necessária nas empresas para dinamizar o relacionamento com os 

clientes e propiciar o reconhecimento da marca, produtos e serviços  de um modo geral. 

Com base nisto, foi possível analisar esta relação dentro da organização estudada, e 

identificar os meios utilizados pela mesma, e ainda possibilitou conhecimento da sua história, 

desde o seu surgimento até a atualidade. 

O gestor foi a principal fonte de informações sobre a empresa e como é feito o marketing 

interno e externo. Com isso, uma peça crucial para entender como a organização aplica a 

comunicação de marketing, e o poder de persuasão no consumidor. 

Observou-se o quanto é positivo o uso da comunicação mercadológica dentro da Ótica 

Pupila, mas pôde-se observar também que ainda é uma empresa conservadora, com poder 

centralizado em sua administradora, que está em processo de entendimento sobre a necessidade 

e importância do marketing como algo com alta capacidade mercadológica para a loja. Fica 

evidente, portanto, que ainda há resistência quando a adoção e uso da tecnologia para melhorar 

o desempenho da empresa. 

Como uma sugestão para a empresa, a inclusão de um plano de ação direcionado ao 

marketing, e o uso da tecnologia, para que possa ampliar ainda mais a capacidade de conquista 

do público alvo, utilizando-se de propagandas de baixo custo para a empresa, porém com alto 

poder de comunicabilidade. 

E como sugestão para pesquisas futuras, sugere-se o aprofundamento no estudo da 

comunicação mercadológica, visando à tecnologia da informação como principal meio de 

propagação. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivos apresentar as possibilidades de melhoria na área 

do marketing. Para isso foi realizada ima uma análise de como a implementação do 

Marketing de Relacionamento pode beneficiar as estratégias de vendas de uma empresa de 

pequeno porte. Com objetivo específico foram pensados nos seguintes itens: elencar os 

benefícios do Marketing de Relacionamento, averiguar as características necessárias para 

que a empresa utilize essa estratégia na busca da melhoria do atendimento e descrever 

tecnologias que possam auxiliar na implementação desta ação. A pesquisa tem como 

justificativa, pela atualidade do fenômeno e a busca por trazer uma visão que procura 

apresentar formas de possível melhoria para do contato entre cliente e empresa por meio 

do marketing. A metodologia de pesquisa está organizada com a aplicação da metodologia 

bibliográfica e exploratória. Os conceitos utilizados como embasamento foram os de 

Marketing de Relacionamento (ROCHA et al. 2013, p. 269), e (MOURA, et al. 2014), e 

marketing com (KOTLER, 1998). Conclui-se, que a mudança na cultura organizacional 

traz melhorias na qualidade dos colaboradores e com isso torna o ambiente de trabalho mais 

agradável, unido e prazeroso de se estar. Profissionais motivados se esforçam mais para 

alcançar os objetivos da empresa e tendem a trazer melhores resultados e conquistando 

assim os clientes. 

PALAVRAS-CHAVE: Marketing. Cliente. Relacionamento. 

 

ABSTRACT 

The present work aims to present the possibilities of improvement in the marketing area. 

For this was carried out an analysis of how the implementation of Relationship Marketing 

can benefit the sales strategies of a small business. With specific objective, the following 

items were considered: listing the benefits of Relationship Marketing, ascertaining the 

characteristics necessary for the company to use this strategy in the search for improved 

service and to describe technologies that may help in the implementation of this action. 

The research has as justification, by the actuality of the phenomenon and the search to 

bring a vision that seeks to present ways of possible improvement for the contact between 

client and company through marketing. The research methodology is organized with the 

application of the bibliographic and exploratory methodology. The concepts used as 

background were those of Relationship Marketing (ROCHA et al., 2013), and (MOURA, 
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et al., 2014), and marketing with (KOTLER, 1998). It is concluded that the change in the 

organizational culture brings improvements in the quality of the employees and with that it 

makes the working environment more pleasant, united and pleasant to be. Motivated 

professionals strive harder to achieve company goals and tend to deliver better results and 

thus win customers. 

KEY WORDS: Marketing. Client. Relationship. 

 
INTRODUÇÃO 

 

Com o crescimento do uso da internet pela sociedade e a oferta abundante de 

informações a qualquer momento, o processo de compra foi simplificado. Atualmente, o 

cliente tem acesso a uma variedade imensa de produtos, com suas características, preço e 

disponibilidade, tudo isso de forma fácil, seja através de celulares, tablets ou computadores. 

Ao mesmo tempo em que o cliente tem mais conhecimento, ele é constantemente seduzido 

por um produto ou marca. (GRAZIANO et al., 2016). 

Por outro lado, atuar como vendedor se tornou uma tarefa complicada. O vendedor 

tradicional, que tinha como principal função retirar o pedido do produto, se tornou 

ultrapassado. Não são mais necessários seus serviços de apresentador do produto, se toda 

informação está disponível na internet. De acordo com Cobra (2014), o vendedor tem 

sido substituído substancialmente, no varejo, tanto pelo autosserviço quanto pela internet. 

Com isso, a busca de um diferencial competitivo e a necessidade de se reinventar 

como vendedor se tornaram primordiais, pois a lealdade da clientela se tornou rara diante 

da oferta de vários produtos que prometem a mesma qualidade a preços variados. “Para 

atender aos anseios crescentes de qualidade, o vendedor precisou oferecer algo acima da 

expectativa de cada cliente” (COBRA, 2014, p. 27). 

Atualmente, o cliente não apenas procura por um produto de qualidade elevada, 

mas também se importa com todo o serviço que vem acompanhado dele, desde o 

atendimento até o suporte de pós-venda. É buscando satisfazer essas necessidades que 

surgiu o Marketing de Relacionamento. Esta estratégia de vendas busca não só vender, mas 

conquistar o cliente, criando confiança e valor através da entrega de qualidade em todo seu 

serviço. 

Diante do contexto apresentado questiona-se: como o Marketing de 

Relacionamento pode ajudar a melhorar o desempenho em vendas dessa empresa? 
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Para apresentar as possibilidades de melhoria na área do marketing foi elencado 

como objetivo geral a análise de como a implementação do Marketing de Relacionamento 

pode beneficiar as estratégias de vendas de uma empresa de pequeno porte. Os objetivos 

específicos serão elencar os benefícios do Marketing de Relacionamento, averiguar quais 

são as características necessárias para que a empresa utilize essa estratégia e descrever 

tecnologias que possam auxiliar na implementação desta ação. 

Como justificativa, o estudo busca trazer uma visão que procura apresentar formas 

de possível melhoria para do contato entre cliente e empresa por meio do marketing, 

através da implementação da estratégia de marketing de relacionamento, com enfoque na 

área de vendas, visando criar laços duradouros entre os clientes e a empresa, com vista a 

melhorar a imagem da empresa diante do público. 

Quanto a metodologia de pesquisa está organizada com a aplicação da metodologia 

bibliográfica e exploratória. Para a composição dos itens bibliográficos, serviram de fonte 

de pesquisa: livros, artigos científicos e texto midiáticos. Foram necessárias a realização 

de leituras, resumos e fichamentos para a composição da fundamentação teórica. Quanto 

ao aspecto qualitativo, justifica-se pelo foco que está sendo dado ao fenômeno. A base da 

observação é o fenômeno oriundo do campo mercadológico e que tem como elemento 

mediador as redes e os sistemas adotados. 

 

2 O MARKETING NO MERCADO CONTEMPORÂNEO 

 

2.1 Marketing de Relacionamento 

 

O Marketing é a área responsável por criar a imagem de algo, seja de uma pessoa, 

um produto ou uma empresa. Seu papel é de extrema importância para a criação do 

interesse do público-alvo que se quer atingir. Na área comercial, vendas e marketing andam 

de mãos juntas, com a segunda ajudando a moldar, melhorar e divulgar a imagem da 

primeira. “A troca é um conceito fundamental para o marketing” (LOURENÇO, 2014, p. 

48). 

Mas Marketing é mais do que desenvolver, vender e entregar os produtos, também é 

uma estratégia a ser desenvolvida entre a empresa e o consumidor, em busca de um serviço 

excelente. (DE SETA, MAINARDES E SILVA, 2016). O Marketing não deve se limitar a 

se preocupar apenas com a qualidade do produto, mas também deve se importar com a 

experiência que o cliente vai ter desde o primeiro contato com a empresa. 
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De acordo com Kotler (1998), há cinco níveis de Marketing, que são: o marketing 

básico, que é a simples venda pelo vendedor; marketing reativo, que estimula o cliente a 

telefonar se tiver comentários ou duvidas; marketing responsável, que liga para o cliente 

no pós-venda para saber a opinião sobre o produto ou se há alguma reclamação; marketing 

proativo, que entra em contato com o cliente para informar sobre novos produtos; e o 

Marketing de Parceria, no qual a empresa projeta seus produtos e processos juntamente ao 

cliente, para chegar ao máximo de qualidade no serviço prestado. 

Com o avanço da tecnologia e a expansão do mercado de vendas gerado pelo 

crescimento da internet, o cliente passou a não querer qualidade apenas no produto, mas 

também em todo o processo de venda. Com esse aumento de expectativa do consumidor, o 

Marketing teve que evoluir junto para poder satisfazê-lo. 

 

Hoje, oferecer produtos de qualidade e preço justo não são diferenciais 

competitivos, visto que a concorrência é muito acirrada, e o que faz o 

diferencial entre os fornecedores disponíveis no mercado é justamente a 

competência em entender os fatores que decidem o valor e a satisfação para o 

cliente. (AUGUSTO E JÚNIOR, 2015, p. 4) 

Para Graziano et al. (2016), o Marketing tem se alterado, passando do marketing 

de massa ao de segmentos e hoje em dia tem o foco na construção de relacionamentos 

duradouros. Para o autor, houve uma evolução, em que o Marketing deixou de ser apenas 

mais um setor operacional da empresa e se tornou uma parte estratégica. 

Foi dessa evolução que surgiu o Marketing de Relacionamento. Relativamente 

novo na área de Marketing, alguns pesquisadores datam o nascimento desse tema da década 

de 90, porém o termo foi utilizado pela primeira vez em 1983, por Leonard L. Berry, em 

seu artigo “Relationship Marketing”. (DE SETA, MAINARDES E SILVA, 2016). 

O conceito de Marketing de Relacionamento surgiu junto com o pensamento de 

que o marketing deveria entender as relações humanas e se adaptar a elas. Ele pode ser 

“entendido como a especialidade do marketing que está focada na individualização das 

relações de uma empresa com seu consumidor e demais públicos como fornecedores, 

varejistas e funcionários, entre vários outros.” (MOURA et al., 2014, p. 7) 

Para Rocha et al. (2013, p. 269), “pode-se definir o Marketing de Relacionamento 

como uma função organizacional e uma série de processos, na busca por estabelecer um 

relacionamento profundo e duradouro com os clientes.” O foco passa a ser menos no 

produto e mais nas necessidades do cliente, buscando criar um laço forte e fiel, com base 
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na qualidade do serviço entregue ao consumidor. A comunicação passa a ser 

direcionada, apresentando um atendimento customizado para cada cliente. 

De acordo com De Seta, Mainardes e Silva (2016), o objetivo do Marketing de 

Relacionamento é conseguir aumentar as vendas com os atuais clientes, incentivando a 

recompra e a oferta de novos produtos. É menos custoso e mais simples para a empresa 

manter clientes fiéis do que procurar criar interesse em novos clientes. Criar maior valor 

para cada cliente que entra em contato com a marca também gera publicidade, pois as 

chances desse público leal recomendar positivamente a marca aumenta consideravelmente. 

Para Rambo (2014), empresas que tem relacionamentos como prioridade 

conseguem fidelizar clientes com mais facilidade e entregando serviços de qualidade, 

evitam com que eles busquem conhecer a concorrência e seus produtos. Até mesmo um 

bom serviço oferecido pela concorrência pode ser ignorado em virtude das experiências 

positivas que o consumidor teve com a empresa que mantém bons relacionamentos com o 

cliente como sua maior prioridade. 

Importante citar que: “O conceito de marketing de relacionamento é baseado na 

premissa de que os clientes importantes precisam de atenção e cuidado constante.” 

(AUGUSTO E JÚNIOR, 2015, p. 4). É notado isso, pois os clientes que efetuam maiores 

transações com a empresa devem receber o maior investimento, para que tragam maior 

retorno e continuem fiéis a empresa e aos seus produtos. Um cliente que se sente especial 

na maneira como é tratado por uma empresa se sente mais disposto a voltar a comprar com 

ela e a recomendá-la para terceiros. 

 

2.2 Cultura organizacional voltada para o Marketing de Relacionamento 

 

A base para o Marketing de Relacionamento é a confiança, com toda a estratégia 

sendo montada para inspirar o máximo de segurança e credibilidade ao cliente. O produto, o 

serviço, a direção, os colaboradores, todos devem estar em sintonia para que a experiência 

do cliente seja única e marcante. Para Moura et al. (2014), os relacionamentos dependem 

não só de valores, mas também de desenvolvimento e confiança entre os stakeholders. 
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Ainda de acordo com os autores, o valor e a cooperação dos funcionários da 

empresa são fundamentais para vencer a batalha pela lealdade do cliente, trazendo eventual 

lucratividade como retorno. 

 

Portanto, chega-se à conclusão que é imperativo colocar os clientes no patamar 

mais alto da estratégia da empresa, conhecê-los, saber o que querem a fim de 

planejar soluções completas, que os atendam na plenitude e, em contrapartida, 

proporcionem vendas altamente lucrativas. (AUGUSTO E JÚNIOR, 2015, p. 

4) 

Para que se possa implementar essa estratégia com sucesso na empresa, é necessário 

que o clima organizacional esteja em harmonia com os objetivos estratégicos. Os 

funcionários devem estar motivados a procurar entender as necessidades e desejos do 

cliente, devem aprender a ouvir e interpretar, para que possam ofertar o serviço da maneira 

mais satisfatória que puderem. Para Graziano et al. (2016), quando o foco do Marketing 

de Relacionamento é o público interno da empresa, precisa achar o melhor custo/benefício 

e deve investir em profissionais motivados e capazes de atender os clientes. 

Em relação aos funcionários, Graziano et al. (2016) reconhece que o capital 

humano é extremamente importante e decisivo para vencer a concorrência. Para ele, não 

só se deve ter funcionários motivados, mas também reconhecidos pela própria empresa, 

porque são eles que tem que enfrentar os problemas da organização no dia-a-dia. É esse 

material humano que irá buscar formas mais eficientes de criar relações duradouras com o 

cliente. Uma equipe motivada e em maior sintonia com a missão da empresa, irá efetuar esse 

processo de forma muito mais natural e competente. 

Para Cremonezi et al. (2013), deve-se tratar os funcionários da mesma forma e com 

o mesmo cuidado com que se trata os clientes externos, pois eles são de extrema 

importância para o sucesso da organização. O autor ainda diz que o valor econômico que o 

capital humano tem é maior do que qualquer outro setor ou recurso interno que a empresa 

tenha e cabe à organização saber como administrar e direcionar da melhor forma esse 

recurso tão valioso. O retorno financeiro que um grupo bem treinado, motivado e dirigido 

pode trazer é enorme. 

Esse processo, chamado de Endomarketing, é necessário para que os funcionários 

entrem em sintonia entre si e com a empresa, o que facilita a comunicação interna e no 

alcance dos objetivos organizacionais. Cremonezi et al. (2013) ainda diz que enquanto o 

marketing procura satisfazer a necessidade dos clientes, o endomarketing faz o mesmo 
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com os funcionários, que são vistos como clientes internos. A criação de bons 

relacionamentos com os colaboradores faz com que haja um comprometimento melhor dos 

mesmos com a empresa e seus objetivos. Para o autor, “o sucesso da empresa é resultado 

da satisfação dos clientes internos e externos.” (CREMONEZI et al., 2013, p. 351). 

Lourenço (2014) afirma que os relacionamentos estão fortemente baseados no 

contato entre funcionários e clientes e que essa interação é responsável por criar laços e 

aumentar a confiança. Funcionários não são apenas aqueles que podem criar uma ótima 

relação, mas também podem ser responsáveis por destruí-las. Portanto, é de extrema 

importância que os funcionários estejam motivados e dispostos a não apenas vender, mas 

ter relações verdadeiras e de confiança com os clientes da empresa. 

Para Augusto e Júnior (2015) é importante que antes mesmo que comece o contato 

com o público externo os funcionários da empresa já saibam que eles são de vital 

importância na estratégia de satisfazer o cliente e criar relacionamentos. Colaboradores que 

se sentem queridos em seu ambiente de trabalho tendem a ter um desempenho melhor em 

suas atividades do que aqueles que não se sentem à vontade ali. Esse clima organizacional 

pode e deve ser notado pelo cliente. 

Os colaboradores devem além disso, incentivar o cliente a se comunicar com a 

empresa. De acordo com Moura et al. (2014), no Marketing de Relacionamento a 

comunicação unidirecional não tem propósito. O cliente precisa ouvir a mensagem da 

empresa e deve querer respondê-la, mantendo uma via de mão dupla. Isso irá trazer 

satisfação ao cliente e dará a empresa o feedback necessário para aprimorar seus processos 

e produtos. 

 

2.3 Tecnologias 

 

Além do treinamento de pessoal e mudança na cultura organizacional da empresa, 

outra ferramenta administrativa que pode ser utilizada com função de criar laços com os 

clientes e trazer maior satisfação a eles é a tecnologia. Responsável por ser mais um canal 

de comunicação com o público e obter e organizar informações importantes para o 

marketing, a tecnologia é uma poderosa aliada do Marketing do Relacionamento. 

Para Crescitelli e Freundt (2013), a entrada da internet nos negócios possibilitou 

com que a relação vendedora – consumidor virasse uma via de mão dupla, com interação. 

Agora a empresa tem um canal aberto o tempo inteiro com o cliente, que pode buscar 
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através dele informações, passar necessidades e trazer feedback sobre o produto ou 

serviço prestado. 

 

O marketing de relacionamento, bem aplicado, utilizando-se de 

ferramentas como a tecnologia, pode propiciar benefícios como o 

aumento da retenção e lealdade do cliente, por intermédio de 

relacionamentos de longo prazo com a empresa. Isso possibilita maior 

lucratividade por cliente, em contrapartida aos altos custos para atrair 

novos clientes. (AUGUSTO E JÚNIOR, 2015, p. 5) 

 

As informações coletadas por essas ferramentas são essenciais, já que elas 

proporcionam os dados que servirão de base para construir a relação ideal com o cliente. 

Seja através de sistemas gerenciais ou pelas redes sociais, a tecnologia serve de grande 

ajuda para analisar o cliente e servir como rede de comunicação. 

 

2.4 Sistemas Gerenciais 

 

O CRM (Customer Relationship Management) ou Gestão de Relacionamento com o 

Cliente é uma das ferramentas mais utilizadas atualmente. Serve como um banco de dados 

completo, com todas as informações relevantes sobre o cliente, detalhando suas 

necessidades, desejos e escolhas anteriores. Isso ajudará os funcionários a ter sempre uma 

base completa para poder dialogar com cliente, passando sentimento de confiança e 

compromisso com sua satisfação. (RAMBO, 2014) 

Por outro lado, para Augusto e Júnior (2015), o CRM serve de integração para 

pessoas, processos e tecnologias em busca de melhorar os relacionamentos da empresa e 

por isso não deve ser considerado uma tecnologia ou um software, mas sim um modelo 

novo de se fazer negócios. 

Os autores ainda definem que o Sistema deve estar integrado em todas as ações que 

a empresa toma e em todos os contatos que ela faz. O CRM atua em três áreas importantes: 

marketing, comercial e nas forças de vendas, o que auxilia e muito em melhorar o 

atendimento ao cliente. A integração torna o desencontro de informações um problema 

quase nulo e a tomada de decisões fica mais ágil. 

Rocha et al. (2013) cita o estilo de marketing One-To-One, ou marketing 

personalizado, que é composto pelo modelo IDIP: identificar os clientes e os cadastrar em 

um banco de dados; diferenciar os clientes; interagir com os clientes; ersonalizar os 

produtos em função das informações de cada cliente. Esse é mais um exemplo de como o 
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uso da tecnologia pode auxiliar a trazer um atendimento diferenciado e personalizado para 

cada cliente, gerando valor e confiança na qualidade do serviço prestado. 

Uma das vantagens que a tecnologia da informação origina no campo de Marketing 

do Relacionamento é que ele expande suas ações em larga escala. A empresa consegue 

atender vários clientes, sobre diversos produtos, de forma rápida, tanto em seus processos 

quanto no atendimento. Apesar do valor investido inicialmente ser alto, a longo prazo o uso 

desses sistemas irá abaixar os custos dos processos de Marketing. (MOURA et al., 2014). 

Moura et al. (2014) ainda diz que a tecnologia da informação ajuda muito no 

Marketing de Relacionamento, pois captam as informações essenciais para a tomada de 

decisão do gestor. A base para um bom relacionamento com o cliente é ter as informações 

necessárias para que a empresa possa passar os melhores produtos ou serviços de acordo 

com as preferências de cada comprador, criando assim um atendimento customizado. Isso 

passa um senso de importância para o consumidor, aumentando assim o valor que a 

empresa transmite para o cliente. 

Para os autores, é também necessário que o setor de TI invista tempo em solucionar 

os problemas de demanda nas redes sociais, pois é preciso que haja um monitoramento dos 

comentários e ações dos usuários nas redes, para poder entender o sentimento que a marca 

proporciona a esses consumidores. Tão importante quanto ter essas informações é saber 

interpretá-las de forma correta, para que não sejam criadas campanhas ou canais de 

comunicação precipitados com o público. 

 

2.4 Redes Sociais 

 

De acordo com Rocha et al. (2013), o conceito de rede social adotado pela área de 

Comunicação são qualquer tipo de comunicação mediada por computador. São também 

um espaço de troca de interações sociais. São assim um ambiente propício para criar 

relações mais fortes com os clientes, pois criam um canal de comunicação aberto 24 horas. 

Moura et al. (2014) diz que não há mais a opção de as empresas não estarem em 

redes sociais, agora é só uma questão de como vão atuar nelas. A mídia social conecta as 

pessoas e transforma o boca-a-boca em algo de alcance global, seja de maneira positiva ou 

negativa. A imagem que a organização passa ao público é curtida e compartilhada o tempo 

inteiro, por pessoas que são próximas umas às outras e que assim passam mais confiança 

em suas recomendações. 
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Os autores ainda trazem o conceito de CRM social, que é o uso do gerenciamento 

nas redes sociais. Para eles, o CRM Social é uma evolução natural e já é muito utilizado 

pelas grandes empresas. Serve para o monitoramento dos clientes, avaliação da 

concorrência e auxílio para a melhor tomada de decisão pelo gestor. 

Para Silva e Tessarolo (2016), estar presente em redes sociais possibilita à empresa 

criar um canal de confiança entre ela e o cliente, o que aumenta sua influência entre os 

usuários. É uma oportunidade de manter laços de confiança com o consumidor e com isso 

impulsionar suas iniciativas de marketing na internet. Com a avaliação das informações 

presentes nas redes sociais, se torna mais fácil saber qual propaganda ou anúncio deve ser 

direcionado para cada cliente. 

Rocha et al. (2013), discorre sobre duas das principais redes sociais atuais, o Twitter 

e o Facebook, citando suas características e oportunidades: 

 

1. Twitter: Foi criado em 2006 e tem como sua principal 

característica a simplicidade, já que no início só era possível escrever 140 

caracteres por publicação. Nesta rede, a comunicação entre empresa e 

público é mais fácil, o que transforma os seus seguidores em clientes mais 

dedicados à marca. Sua influência é enorme, já que quando falam bem da 

empresa em suas redes, é como se estivessem fazendo propaganda boca-

a-boca para seus amigos e seguidores. 

2. Facebook: Presente desde 2004, é uma das redes que mais crescem 

no Brasil. Ela é importante para a empresa, pois nela há diversas 

informações sobre o cliente, o que facilita o seu processo de criar um 

relacionamento com o mesmo. Seu sistema de páginas comerciais 

também é uma ótima ferramenta empresarial para o engajamento de 

marcas. 

 

Silva e Tessarolo (2016), chamam atenção também para mais uma forma de 

impulsionar a marca que tem crescido junto da força das redes sociais, que são os 

influenciadores digitais. São pessoas que se destacam na rede e que tem a capacidade de 

influenciar e mobilizar um número enorme de seguidores, com suas opiniões e gostos 

pessoais. 

A parceria da empresa com esses novos profissionais pode ajudar a aumentar o 

alcance e a identificação do usuário com a marca, já que a propaganda feita por eles é feita 

especialmente para os segmentos que os seguem. Sua capacidade de influenciar as novas 

gerações é notória. 
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No uso das redes sociais, a empresa também deve estar atenta para a condição de 

que resultados negativos sobre suas ações também podem acontecer. Diante disso, é melhor 

tomar a frente diante dos problemas e tentar diminuir os danos ao máximo, em vez de fingir 

que o problema não existe. (ROCHA et. al, 2013) 

Os autores ainda chamam a atenção para o fato de que não apenas os clientes podem 

ser monitorados com a ajuda das redes, mas também o mercado e outras organizações, o 

que ajuda no entendimento de quais ações podem ser tomadas para combater a 

concorrência e agradar o consumidor. 

Procurei descrever nesta seção tecnologias que possam auxiliar na implementação 

do Marketing de Relacionamento como estratégia de vendas aos clientes. Todas essas redes 

e sistemas ajudam na construção de uma base sólida de captação de informações e também 

de comunicação com o público. 

Juntas, estas serão as ferramentas que podem ser utilizadas pela empresa para poder 

construir relação duradouras com os consumidores da marca, entregando serviços de 

qualidade em consonância com as necessidades do cliente e se importando sobre o que ele 

tem a dizer para a melhoria dessa experiência. 

 

3 METODOLOGIA 

De acordo com Aragão e Neta (2017), quando iniciamos uma pesquisa científica, 

devemos escolher com cuidado os métodos a serem utilizados na abordagem da pesquisa, 

tendo como base o problema explorado ou a questão que norteia o estudo. 

Assim, foi necessário em primeira instância, um estudo de composição 

bibliográfica que serviu como base teórica para o entendimento dos itens necessários ao 

estudo. O que proporcionou a leitura, análise e entendimento dos conceitos apresentados 

no esboço desse texto. Além da leitura, o registro de fichamento para a seleção dos 

principais conceitos. Foram utilizados como fonte de pesquisa: livros, artigos científicos e 

texto midiáticos. Foram necessárias a realização de leituras, resumos e fichamentos para a 

composição da fundamentação teórica. 

Outro item de pesquisa aplicado na composição desta pesquisa foi a metodologia 

exploratória. Com a abordagem foi possível obter mais conhecimento sobre o tema 

estudado e se aprofundar nas teorias mais importantes sobre o tema, e descritiva, 

objetivando realizar as conexões presentes no fenômeno observado durante o estudo. 
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A análise desses dados buscará entender a relevância do tema abordado no 

funcionamento de uma empresa. 

 

3.1 Análise de Dados 

 

3.1.1 Marketing na Atualidade 

 

O marketing tradicional, voltado apenas em torno da venda do produto, passou a 

ser ultrapassado. O cliente agora procura qualidade no serviço da compra como um todo, 

julgando o valor da marca através da experiência que tem desde o primeiro contrato com a 

empresa. O Marketing de Relacionamento traz o foco para a satisfação total do cliente, 

criando e mantendo relações duradouras com os clientes. Essa fidelização é ainda mais 

importante nesta época de redes sociais, em que as preferências pessoas são tão 

compartilhadas. 

 

3.2 Cultura Organizacional 

 

A empresa precisa não apenas mudar sua estratégia para que possa entregar o 

Marketing de Relacionamento com excelência, mas também deve modificar a sua cultura 

organizacional. A mentalidade daqueles que fazem parte da organização deve estar 

totalmente sintonizada com os objetivos estratégicos da empresa. Para isso, é necessário 

buscar a satisfação dos colaboradores, para que eles se sintam motivados e estimulados a 

entregar produtos e serviços ao cliente com primor e competência. Este marketing interno, 

conhecido como Endomarketing, prioriza o bem-estar do colaborador, reconhecendo-o 

como um dos mais importantes recursos da empresa. 

 

3.3 Tecnologias Utilizadas 

 

O uso de tecnologias é primordial para a implantação do Marketing de 

Relacionamento. Ferramentas gerenciais como bancos de dados e canais de comunicação 

como as redes sociais trabalham em conjunto para oferecer um atendimento customizado e 

especial ao cliente. Além disso, a empresa tem um feedback instantâneo sobre como seu 

produto ou sua marca está sendo vista pelo público, o que aumenta muito na agilidade do 

processo de tomada de decisão e resolução de eventuais problemas. 
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4 CONCLUSÃO 

 

O Marketing de Relacionamento é uma evolução natural do marketing e traz 

enormes benefícios nessa era globalizada e informatizada em que vivemos. Oatendimento 

customizado aos clientes cria laços que fidelizam e evitam que o consumidor seja seduzido 

pela enorme concorrência que o alcance da internet traz. 

Além disso, essa lealdade se torna também uma estratégia de propaganda, já que 

uma experiência de compra diferenciada entregue ao cliente pode ser repassada 

imediatamente para o seu círculo social, ou até mais do que isso, através de suas redes 

sociais. Dessa forma, diminui os custos para o processo de atrair novos clientes, pois o 

serviço oferecido começa a se vender sozinho, através da recomendação de consumidores 

satisfeitos. 

Outro ponto importante, é que a mudança na cultura organizacional traz melhorias 

na qualidade dos colaboradores e com isso torna o ambiente de trabalho mais agradável, 

unido e prazeroso de se estar. Profissionais motivados se esforçam mais para alcançar os 

objetivos da empresa e tendem a trazer melhores resultados. 

Marketing de Relacionamento não é apenas um processo do marketing. É uma 

estratégia de melhoria da empresa, de dentro para fora, refletindo assim em seus produtos e 

serviços para que seja possível entregar uma experiência memorável e marcante ao 

consumidor. 
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A MULHER DO SÉCULO XIX E A SUA ASCENSÃO SOCIAL ATRAVÉS 

DA EDUCAÇÃO 

EIXO TEMÁTICO P2: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES  

 
PEREIRA, Sendy Torres1 

FERRO, Marcos Batinga2 

 
RESUMO: 

Durante muitos anos a mulher brasileira era vista como o sexo frágil; O gênero feminino não tinha 

direito ao voto ou a instrução, pois era considerado incapaz, devendo ser submisso ao seu gênero 

oposto. Essa visão foi estabelecida na sociedade desde o processo de colonização pelo qual o 

Brasil passou. No penúltimo século, os valores religiosos eram um determinante para os conceitos 

e valores concebidos pela sociedade, e a Igreja pregava valores patriarcais, que alimentava na 

sociedade conceitos machistas que, restringia, ainda mais, o papel da mulher na sociedade. No 

século XIX, o espaço doméstico já não cabia mais, exclusivamente, a mulher. Aquelas que eram 

responsáveis pela educação dos seus filhos, reclamavam por um papel maior na sociedade, que 

fosse além dos afazeres domésticos. E, é no século das transformações que a educação assume um 

papel de suma importância para as mulheres.  

 

Palavras-Chave: Mulher. Século XIX. Educação. 

 

ABSTRACT  

For many years the Brazilian woman was seen as the fragile sex; The female gender had no right 

to vote or instruction, as it was considered incapable and should be submissive to its opposite 

gender. This vision has been established in society since the process of colonization by which 

Brazil passed. In the last but one century, religious values were a determinant of concepts and 

values conceived by society, and the Church preached patriarchal values, which fueled in society 

the concepts of sexism, which further restricted the role of women in society. In the nineteenth 

century, the domestic space no longer fit exclusively, the woman. Those who were responsible for 

the upbringing of their children, demanded a greater role in society, beyond domestic chores. And 

it is in the century of transformations that education assumes a role of paramount importance for 

women. 

 

Keywords: Woman. Nineteenth Century. Education. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Um período de mudanças e transformações. O século XIX foi marcado por momentos 

significativos para todas as áreas sociais, e para o universo educacional, especialmente, foi um 

                                                             
1 Graduanda em Pedagogia do 4º Período, na Faculdade São Luís de França. E-mail: 

sendytorresp@gmail.com 
2 Formado em Pedagogia pela Faculdade São Luís de França, Mestre em Educação pela Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), Professor Especialista em Didática e Metodologia do Ensino Superior, da 

Faculdade São Luís de França. E-mail: marcosbating@gmail.com 



 

154 
 

XI MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

período de glórias. É sabido que, a educação é capaz de desconstruir paradigmas, e é a mesma, 

uma das razões pela ascensão da mulher no meio social, que até o penúltimo século vivia as 

margens da sociedade. 

A mulher do século pesquisado, que vivia a sombra do seu gênero oposto, sendo envolvida 

por afazeres domésticos e pelo preconceito de valores estabelecidos por uma religião, encontrou 

na esfera educacional a possibilidade de ir além do paradigma que restringia a mesma a ser, boa 

mãe, boa esposa e/ou boa moça. 

Falar sobre a mulher torna-se um desafio, pois durante séculos as vozes femininas foram 

caladas por homens que acreditavam ser superiores ao gênero feminino, que era considerado frágil. 

Mas, com a consolidação do período republicano1 que foi instalado no Brasil em meados do 

penúltimo século, surgiu uma necessidade de mudanças sociais, afinal, como já foi afirmado, o 

século XIX é o século das grandes transformações.  

Este texto objetiva apresentar quem era e como era vista a mulher, entre os anos de 1801 e 

1900, e mostrar que a ascensão da mulher na sociedade começa a acontecer no século XIX através 

das possibilidades proporcionadas pela educação.  

Para a pesquisa, seleciona-se entre alguns autores, Oliveira (2009), Menezes e Ferro 

(2015); Almeida (1996), Rosa (2011) e Fernandes (s/d); Antonio (2014), Rosa (2010), Stamatto 

(2000), Silva e Cunha (2010), Louro (s/d) Freire (2011). Estes embasam a pesquisa para 

mostrarmos que a educação foi de suma importância para que a mulher pudesse ter vez na 

sociedade. 

 

2 O PAPEL DA MULHER NA SOCIEDADE BRASILEIRA DO SÉCULO XIX 

Dependente do pai ou do marido; propriedade do homem; submissa ao indivíduo 

masculino e calada pelo gênero oposto ao seu. Esta era a mulher oitocentista2 que, era ensinada – 

desde cedo – a ser mãe e esposa, assim como, aprendia a cuidar do meio doméstico, a bordar e a 

                                                             
1 O período republicano no Brasil teve início em 1889, com a proclamação da República pelo 

Marechal Deodoro da Fonseca, e vigora até os dias de hoje. Nesses anos, o país passou por 

importantes mudanças de governo, inclusive um período de ditadura militar. O Brasil República 

pode ser dividido em cinco fases: República Velha, Era Vargas, República Populista, Ditadura 

Militar e Nova República. 
2 Oitocentista é um adjetivo de dois gêneros que indica algo relativo ao século XIX ou classifica 

uma pessoa que viveu no século XIX. De igual forma, oitocentista também pode designar um 

indivíduo que aprecia obras artísticas e literárias do século XIX. 
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costurar. A presença da mulher na sociedade do século XIX resumia-se ao espaço privado e 

doméstico. Conforme Oliveira (2009, pág. 01), no penúltimo século, a mulher carregava o 

estigma:   

[...] da fragilidade, da pouca inteligência, afirmações do patriarcado que 

construiu estereótipos ao longo do processo histórico, onde foram sendo 

reproduzidos como natural, definindo assim o papel social da mulher, como 

propriedade e produto do homem, devendo obediência ao “seu senhor. 

De acordo com Oliveira (2009), esse sistema patriarcal1 que restringia a mulher a 

casa/quintal, é decorrente de uma ideia que fora construída ao longo da história da sociedade 

brasileira. O sistema patriarcal favorecia o poder do homem sobre as mulheres, que eram 

submissas ao seu gênero oposto. Por isto, as vagarosas mudanças do papel da mulher na sociedade 

do século XIX, passam a ser historicamente compreendidas, pois está enraizada no processo 

histórico do país.  

A história da mulher brasileira é notoriamente fragmentada, e em cada fragmento a mulher 

encontra-se em papéis domésticos e privados. De acordo com Menezes e Ferro (2015, pág. 01) a 

expectativa de vida que a mulher brasileira possuía no século XIX, era de ser boa mãe, boa esposa, 

e nunca ir contra os bons princípios sociais que determinava que sua capacidade se limitasse aos 

afazeres de casa.  

É notável que o século XIX foi um século de mudanças significativas na história do Brasil. 

Foi no fim deste século que ocorreu a instalação da República como forma de governo em nosso 

país, e neste contexto, aquelas que eram frágeis e apenas boas mães, boas esposas ou boas moças, 

passaram a não se conformar com o seu papel restritamente doméstico. A partir disto, o fim do 

período monárquico provocou inquietações em diversas feministas2 que buscavam direito ao voto 

e por consequência o direito à cidadania.  Essas inquietações foram iniciadas por um determinado 

grupo que fora influenciado por europeias, dando início, então, a um movimento, e Almeida 

(1996) explica: 

[...] um movimento liderado por uma elite feminina letrada, culta e de maior 

poder econômico que, a exemplo das suas iguais européias e norte-americanas, 

não queriam ficar ausentes do processo histórico. Apesar de o processo ter se 

                                                             
1 Sistema social em que homens adultos mantêm o poder primário e predominam em funções de 

liderança política, autoridade moral, privilégio social e controle das propriedades. No domínio da 

família, o pai mantém a autoridade sobre as mulheres e as crianças 
2 Mulheres que fazem parte e/ou apoiam o movimento feminista. O Feminismo (do latim femĭna, 

significa “mulher”) é um conceito que surge no século XIX, o qual se desenvolveu como 

movimento filosófico, social e político. Sua principal caraterística é a luta pela igualdade de 

gêneros (homens e mulheres), e consequentemente pela participação da mulher na sociedade. 
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desenvolvido de forma um tanto quanto amena, sem a radicalização das inglesas 

por exemplo, as brasileiras também desafiaram a estruturação social vigente. 

(ALMEIDA, 1996, pág. 72).  

 

O penúltimo século foi de inicial ascensão da mulher no meio social, e isto deu-se através 

da educação e do surgimento de uma necessidade de instruir aquelas que, de certa forma, já eram 

boas educadoras, todavia, “educadoras do lar”. As mudanças sociais do século XIX provocaram 

essa dita necessidade, que não surgiu ao acaso ou do simples desejo de existir uma igualdade entre 

diferentes gêneros, longe disto. O interesse que fora primordialmente patriarcal mostrou a mulher 

que, independentemente dessa mudança ser decorrente de um interesse, o gênero feminino possuía 

capacidades e habilidades que iam além do que era restrito a ele. Foi então que, deu-se início a 

busca feminina pelo seu espaço social. 

 

3 O INÍCIO DA FORMAÇÃO FEMININA  

3.1 Da casa/quintal para o universo educacional  

 

De acordo com Antonio (2017), a carência educacional das mulheres começou a reduzir a 

partir da segunda metade do século XIX, após o fim da Monarquia1 e a institucionalização da 

República no Brasil. Com o passar deste período de transição, surgiram algumas necessidades de 

mudanças na sociedade, pois o Brasil necessitava demonstrar, aos outros países, avanços. Isso 

porque, o país mostrava-se atrasado com relação aos outros. Por isto, mudanças faziam-se 

necessárias, e estas seriam possíveis através da educação. 

No entanto, antes do período republicano, especificamente após a consolidação do 

processo de Independência do Brasil2, os primeiros legisladores do país pensaram na criação de 

um sistema educacional para atender as necessidades da elite colonial, e neste pensamento, estava 

incluso o desejo de inserir as mulheres no processo educacional. Logo, iniciou-se a expansão da 

instrução pública primária, que neste sistema educacional, passou a ser obrigatória. Instrução esta 

que, inicialmente foi pensada para meninos e meninas.  

                                                             
1 Monarquia é o nome dado ao regime político comandado por um monarca (rei, imperador, 

príncipe, etc.) que exerce de modo hereditário e vitalício, sem qualquer consulta ao povo. No 

Brasil, o período monárquico, durou dos anos de 1822 aos anos 1889. 
2 A Independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes do Brasil, pois marca o 

fim do domínio português e a conquista da autonomia política do país. 
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Apesar da consolidação da nova lei de 15 de Outubro de 1827, que por ordem do então, no 

período, imperador D. Pedro I, a lei objetivava expandir as escolas de Primeiras Letras. Porém, 

não fora expandida suficientemente a instrução pública primária, e não foi construída de forma 

grandiosamente expansiva as chamadas Escolas das Primeiras Letras. Há registros que havia um 

número muito pequeno de escolas e em algumas províncias, quase não havia escolas suficiente 

para o atendimento da clientela, que em sua maioria era uma clientela feminina.  

Como já foi dito, a presença da mulher na sociedade oitocentista resumia-se ao meio 

privado e doméstico, e por consequência, a educação que a mesma recebia ocorria no lar, onde ela 

era instruída para realizar afazeres domésticos. Silva e Cunha (2010), destacam como era a 

educação feminina em uma tradição patriarcal e como passou a ser a educação para o sexo 

feminino depois da lei estabelecida em 15 de Outubro de 1827:  

Nas localidades mais distantes, mantinha-se a tradição: a educação feminina 

ficava a cargo da família da moça. Mas a criação das escolas régias adicionava 

uma nova perspectiva para as meninas, que teriam uma educação diferenciada, 

em classes separadas, contando com o ensino de professores do mesmo sexo. 

(SILVA E CUNHA, 2010, pág. 101). 

Entretanto, conforme Freire (2011, pág. 243), as primeiras formas de educação laica para 

as mulheres, ocorreram com a chegada da corte colonial portuguesa, em meados da primeira 

metade do século XIX. A educação para essas mulheres ocorria quando algumas senhoras 

francesas e portuguesas ministravam ensinamentos de costura, bordado e religião, além disso, 

transmitiam conhecimentos necessários da língua portuguesa, e tudo isso acontecia na residência 

das próprias senhoras. 

Depois das primeiras tentativas de formalizar a educação para as mulheres, em 19 de maio 

de 1881, desembarca em Piracicaba a missionaria Martha Watts, que como tantas outras mulheres, 

surpreendeu o Brasil no século XIX. A missionária veio ao país atendendo ao chamado 

missionário da Igreja Metodista Episcopal do Sul, especialmente, para abrir uma escola para 

moças. 

A escola recém instruída por Watts tinha como objetivo formar as mulheres, ainda, para o 

meio doméstico. Porém, as mulheres passariam a receber esses conhecimentos fora do ambiente 

familiar e passariam a frequentar um ambiente educacional formal, onde poderiam interagir.  

As restrições sociais para as moças continuavam a existir, e mesmo com a criação de uma 

escola para elas, ainda se prezava os valores patriarcais instruídos pela igreja, que a própria 

fundadora da escola para moças, acreditava que a salvação para o Brasil estava associada a um 
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dogma religioso, e que era um requisito básico para ocorrer a desejada transformação social.  No 

entanto, segundo Oliveira (2009), existia um lado positivo nessa situação: 

A mulher que ora, não tinha nenhum acesso à educação, e consequentemente aos 

espaços públicos, agora encontra as portas abertas pela educação e religião, para 

transitar, ainda que com restrições, neste espaço. Assim, as mulheres estrangeiras 

e protestantes, outsider na sociedade brasileira, tencionam a lógica patriarcal, 

juntamente com tantas outras na busca da afirmação pessoal e apropriação do 

espaço historicamente negado. (OLIVEIRA, 2009, pág. 04) 

 

Nota-se que, a escola para moças instituída por Martha Watts, difere-se da ideia inicial de 

expansão do ensino primário, que mesmo levando a educação para as garotas, não permitia que 

elas recebessem a mesma educação que os garotos receberiam, deixando as moças, mais uma vez, 

socialmente abaixo do homem.  

Neste sentido, o projeto educacional metodista trazido pela missionária foi uma das 

primeiras vitórias para o gênero feminino, pois além dos valores sociais que já existiam, a intenção 

de Martha Watts, conforme Oliveira (s/d) era que a educação da mulher fosse além dos 

ensinamentos para assumir as responsabilidades domésticas e de um casamento. A escola para 

moças possibilitou as mulheres, ainda que de forma tímida, sua saída do espaço privado para o 

espaço público, e assim, proporcionando suas primeiras conquistas sociais. 

 

3.2 A presença feminina nos ensinos Primário e Secundário  

 

Para compreender o acesso das mulheres aos ensinos Primário e Secundário, é necessário 

compreender inicialmente que, como já foi esclarecido, a mulher oitocentista vivia as margens da 

sociedade e a sombra do homem, por isto, a educação não era uma opção para as moças, pois 

como consequência, a educação possibilitaria que as ideias das mulheres expandissem, fazendo 

com que estas não aceitassem os valores estabelecidos pela religião no início da colonização do 

Brasil. A educação as possibilitaria – como possibilita a todos – diversas transformações de ideias 

e abriria suas mentes. Contudo, isto não era aceito em uma sociedade que enxergava a mulher 

como um símbolo de fragilidade e de pequena capacidade intelectual.  

No entanto, em relação ao ensino primário, foi previsto na primeira legislação após o 

período de independência do Brasil, a lei de 15 de outubro de 1827, popularmente conhecida como 

Lei Geral. No Art. 1º estava estabelecido, em exatas palavras que, “Art 1º Em todas as cidades, 

villas e logares mais populosos, haverão as escolas de primeiras letras que forem necessarias”.  
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As tentativas de dar as mulheres o direito a educação, não foram poucas. Segundo Stamatto 

(2000), no século pesquisado, foram criados conventos, escolas particulares e primárias. Porém, 

mesmo após a consolidação da Lei Geral, muitas moças ainda não tinham acesso as escolas de 

Primeiras Letras, e em alguns lugares a educação patriarcal era mantida, e portanto, a família das 

moças ficava responsável por educa-las.  

Apesar das tentativas de existir uma equidade na educação de meninos e meninas, nas 

escolas de Primeiras Letras, por exemplo, o currículo estabelecido no art. 6º da lei de 15 de 

Outubro de 1827 era distinto, pois nele, meninos aprendiam a ler, escrever as quatro operações 

aritméticas, as noções mais gerais de geometria prática, a gramática da língua nacional, os 

princípios de moral cristã e da doutrina da religião católica e apostólica romana, porém, é 

destacado, exatamente, nos seguintes artigos da legislatura de 1827: 

Art 11º Haverão escolas de meninas nas cidades e villas mais populosas, em que 

os Presidentes em Conselho, julgarem necessario este estabelecimento. 

Art 12º As mestras, além do declarado no art 6º, com exclusão das noções de 

geometria e limitando a instrucção da arithmetica só as suas quatro operações, 

ensinarão tambem as prendas que servem á economia domestica [...]. (BRASIL, 

1827, pág. 71) 

 

Se, para a mulher oitocentista, foi difícil ter acesso ao ensino primário, é acerto que o 

acesso ao ensino secundário foi mais dificultoso, e para tanto, existe uma justificativa. No século 

XIX, o ensino secundário era um intermédio para o ensino superior, que através de exames, alunos 

eram preparados para ter acesso ao que hoje é conhecido como terceiro grau. Todavia, no século 

citado, a mulher não tinha acesso ao ensino superior, são raros os registros da presença feminina 

neste nível de ensino no então período. Logo, na visão oitocentista, o acesso feminino ao ensino 

secundário era apenas um acessório.  

Mesmo com as dificuldades, lutas pelo ensino secundário não faltaram. Porém, o caminho 

para ter acesso a este ensino foi árduo. No ensino primário, o desejo era de meninas terem acesso 

as escolas de Primeiras Letras, que por ordem de D. Pedro I deveriam ser expandidas. Já, no que 

tange ao ensino secundário, existia um desejo de formalizar a educação para as moças.  

A vontade de ter acesso ao ensino secundário de maneira formal e a um local 

estruturalmente escolarizado, surgiu pois, através de uma iniciativa de algumas mulheres 

estrangeiras, algumas moças tinham acesso a um ensino dentro da residência dessas mulheres, 

onde algumas abrigavam meninas para transmitir alguns conhecimentos que, não eram vastos, 

pois até mesmo as senhoras estrangeiras recebiam instruções de maneira restritas.  
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Em um século de mudanças e transformações, no dia 19 de Abril 1879 com o Decreto Nº 

7.247, foi promulgada a reforma de Leôncio de Carvalho, mais conhecida como A Reforma do 

Ensino Livre, que tinha por objetivo mudanças nos ensinos primário e secundário, porém, esta 

iniciativa não foi adiante. No entanto, esse decreto trazia em um de seus artigos, uma grande vitória 

para as mulheres que não tinham acesso ao ensino secundário muito menos a um ensino 

profissionalizante. Esta glória está especifica, em exatas palavras do art. 5º: Serão fundados em 

cada districto do municipio da Côrte, e confiados á direcção de Professoras, jardins da infancia 

para a primeira educação dos meninos e meninas de 3 a 7 annos de idade. (BRASIL, 1879, pág. 

196) 

A reforma de Leôncio de Carvalho, que fora promulgada em 1879, representaria para as 

mulheres do penúltimo século, um grande avanço no que tange ao Ensino Secundário. Pois, 

naquela época, como já foi exposto, o Ensino Secundário era o principal caminho para o acesso 

ao Ensino Profissionalizante. E, se a direção dos jardins de infâncias que deveriam ser fundados 

estariam confiados às professoras, estas deveriam capacitar-se para tanto. Logo, esta seria a forma 

das moças conquistarem o Ensino Secundário, se, por ora, a reforma fosse avante.  

No entanto, segundo Menezes e Ferro (2015), somente a partir da década de 50 surgiu 

alguns colégios secundários femininos, mas ainda em números menores que os masculinos. 

Contudo, pode-se levantar a pergunta, em que momento do século XIX a mulher passa a ter seu 

espaço na sociedade, já que o ensino primário foi uma conquista restrita e que continuava a 

permitir que a mulher não tivesse direitos iguais aos dos homens, e o ensino secundário fora mais 

um desejo que uma conquista, assim como o desejo de um ensino profissionalizante que, somente 

em meados do início da segunda metade do século XIX, deixou de ser apenas uma realidade 

distante. 

 

3.3 As Escolas Normais e a feminização do Magistério 

 

No século XIX, período em que o Brasil necessitava mostrar, a outros países, mudanças, 

Dom Pedro I já havia percebido que, tais mudanças para a consolidação de um novo país – recém 

independe da colônia portuguesa – deveriam acontecer, primordialmente, na esfera educacional. 

Dentre as glórias para a educação naquele século, o surgimento das Escolas Normais merece um 

destaque. 

Durante as décadas do penúltimo século, o Ensino Superior era uma realização distante 

para muitos. O início deste nível de ensino deu-se com a chegada da família real portuguesa ao 
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Brasil em 1808, porém, Silva (2008) afirma que, somente em 1891 que descentralizou a oferta de 

ensino superior, permitindo que os governos estaduais e a iniciativa privada criassem seus próprios 

estabelecimentos. Isto ocorreu, pois no Brasil, só o governo central e a cidade do Rio de Janeiro, 

no período imperial e início do republicano, podia fundar escolas de nível superior. Com isto, o 

máximo que uma província podia almejar era a criação de uma Escola Normal, segundo Carvalho 

(s/d). 

Desde o período imperial no Brasil, a evasão escolar nas províncias brasileiras era 

numerosa, isto devido à falta de mestres e mestras devidamente qualificados para o processo 

educacional. Logo, no século das mudanças, reclamavam por escolas de formação e preparação 

de professoras e professores, e por sua vez, o Curso Normal1 tinha por objetivo a preparação de 

homens e mulheres para o espaço docente. Em 1835, em Niterói, surge à primeira das Escolas 

Normais, e somente no fim da primeira metade do século pesquisado, fundou-se uma Escola 

Normal na Bahia, em 1842, cujo curso era oferecido em cursos públicos de nível secundário que 

hoje é mais conhecido como Ensino Médio. 

Depois das duas fundações das Escolas Normais citadas, o Presidente da Província do 

Paraná dizia, em 1867: “Reconheço a necessidade de uma Escola Normal; mas no Brasil elas têm 

sido plantas exóticas: nascem e morrem quase o mesmo dia”. Mas, alguns anos depois, 

especificamente dez anos após a declaração do Presidente da Província do Paraná, fundaram-se 

outras Escolas Normais, mas ainda assim, enfatizavam de alguma maneira os conceitos patriarcais 

presentes naquela época, e: 

Com a criação da seção feminina no Seminário da Glória em São Paulo, no ano 

de 1876, que fechou dois anos depois, reabrindo em 1880, esta rapidamente 

tornou-se uma escola procurada cada vez mais pelas mulheres, uma vez que 

ficava explícita a função de dar, às boas moças que a ela se dirigiam, formação 

profissional, aumentar a instrução e preparar boas mães e donas-de-casa. 

(ALMEIDA, 1996, pág. 73)  

 

De acordo, estas escolas foram instituídas primeiramente, para homens e mulheres, e como 

já foi dito, com o intuito de formar e qualificar ambos para atender o desejado aumento da demanda 

escolar. Porém, curiosamente, as mulheres passaram a ocupar, muito mais que os homens, o 

espaço destinado à formação de professores e professoras, ou seja, as recém-fundadas Escolas 

                                                             
1 Refere-se ao curso que era oferecido pelas Escolas Normais, desde a sua criação, até o século 

XXI. Que tinha ênfase na formação de professores de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental (1º ao 4º ano), comprometido com educação de qualidade que privilegiava a 

criatividade, a liderança e a responsabilidade social.  
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Normais. No trabalho de Louro (s/d) há relatos do diretor de uma Escola Normal na província do 

Rio Grande do Sul, em 1874, que afirma um número crescente de alunas, a par da diminuição de 

alunos. Além disso, há outro registro da fala do mesmo diretor do Curso Normal daquela 

província, que ora afirmava: 

 

O Asilo de Santa Teresa proporciona à Escola, todos os anos; um bom número 

de educandas, e o mesmo poderá fazer o Asilo de Santa Leopoldina. As 

educandas têm em geral freqüentado com aproveitamento o curso normal e 

algumas, na regência de cadeiras, têm dado provas de excelente vocação para o 

magistério. Dentro de certo tempo acontecerá que teremos superabundância de 

professoras habilitadas pela Escola Normal e falta de professores nas mesmas 

condições. 

 

É possível afirmar que, o aumento do número de mulheres a diminuição do número de 

homens nos Cursos Normais, estava ligado a mais uma das mudanças do século XIX. Ainda que, 

o processo de industrialização no Brasil tenha acontecido de maneira tardia com relação a outros 

países, e só tenha dado um salto no fim do século XX para o início do século XXI; no século XIX 

o processo de industrialização acontecia, mesmo que de maneira tímida. Logo, este fato dava a 

diversos homens oportunidades de trabalho, principalmente, dentro das fábricas, e assim dando as 

mulheres um espaço maior nas Escolas Normais, levando ao surgimento de um movimento que 

daria origem a uma feminização1 do magistério, ainda segundo Louro (s/d). 

Neste ponto do presente trabalho, é notório e de suma compreensão que, de fato, a ascensão 

da mulher em meio a uma sociedade patriarcal deu-se através da esfera educacional. Após 

tentativas lutas de acesso a uma educação de equidade, a mulher, finalmente, ascende-se 

socialmente no século XIX a partir das Escolas Normais. Pois, os níveis Primário e Secundário, 

foram naquela época, falhos para o processo de ascensão social do gênero feminino. 

Com a chamada feminização do magistério, a mulher, ainda assim, não se livrou dos 

preconceitos sociais, pois a docência passou a ser considerada uma profissão para mulheres. Isto, 

pois como já dito em um ponto deste trabalho, a mulher por ora, já era boa educadora, pois era 

instruída e criada para ser boa mãe. E assim, muitos, preconceituosamente consideravam a 

profissão como uma extensão dos afazeres estabelecidos patriarcalmente para as mulheres. Além 

disto, a docência permitia que as moças trabalhassem em um turno, dedicando o outro ao espaço 

doméstico.  

                                                             
1 Ação ou efeito de feminizar, de atribuir um aspecto, gênero ou caráter feminino a algo ou alguém, 

a exemplo disto:  processo de feminização de profissões anteriormente masculinas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista o processo histórico do Brasil, incluindo a maneira e o país pelo qual o 

território brasileiro foi colonizado, é possível compreender de melhor maneira o modo como à 

mulher vivia e era vista no século XIX. Isto, pois não se deve enxergar o passado com a mesma 

visão sociocultural que a do presente. E, ainda que, de forma lenta, o século pesquisado é afirmado 

como o período das grandes transformações sociais e culturais.  

No então contexto, a mulher que tinha seu papel restrito ao meio doméstico, encontra a 

oportunidade de conquistar seu papel na sociedade, através do universo educacional. Durante a 

pesquisa, foi possível compreender que as mudanças e glórias para o gênero feminino não 

aconteceram a partir de reivindicações que partiram delas. De fato, são raros os registros da voz 

feminina na sociedade, pois as mesmas não tinham espaço para tanto. 

Os valores patriarcais, junto aos conceitos machistas, eram tão predominantes na sociedade 

oitocentista que, até mesmo a ideia de instrução formalmente para as mulheres surgiu, somente, 

pois o Brasil necessitava suprir as expectativas, que os outros países tinham sob o país recém 

independe da colônia portuguesa. O país independente necessitava de mão-de-obra para ocupar as 

vagas nas escolas de Primeiras Letras recém-instituídas, e como os homens passaram a ocupar as 

fábricas, já não cabia a eles a docência.   

Ainda que, como base das mudanças para o sexo feminino, tinha o machismo enraizado da 

história do país, as transformações são significativas para a mulher. Após a evasão dos homens 

das Escolas Normais, o curso passa a representar para as mulheres o seu espaço tão sonhado na 

sociedade. Os Cursos Normais possibilitaram as mulheres que, elas saíssem de casa, da sombra 

dos seus pais ou marido, e distanciam-se dos afazeres domésticos. Uma mudança que, mesmo à 

base de valores machistas, significaram um grande avanço para a ascensão social feminina. E, as 

mostrou que o valor social delas era muito maior que o rótulo que lhes foram postos.  
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RESUMO 

Este artigo tem por objetivo sensibilizar os educadores para a valorização profissional, pois não é 

plausível desejar uma valorização externa antes da interna. Esse trabalho foi fruto de uma 

observação do contexto social e escolar vivenciado cotidianamente. Nota-se uma preocupante 

desvalorização profissional em relação ao pedagogo por parte da sociedade e do próprio educador, 

podendo ser vista como um ciclo vicioso, que tem seu inicio antes, durante e após a formação 

deste profissional. Vamos abordar alguns motivos que levam a desvalorização como os agentes 

externos e internos e também como resgatar a valorização profissional começando pelo resgate da 

autoestima e confiança. 

Palavras-Chave: Desvalorização. Formação. Pedagogo. 

 

ABSTRACT 

This article has the objective of sensitizing the educators to the professional valuation, since it is 

not plausible to desire an external valuation before the internal one. This work was the result of 

an observation of the social and school context experienced daily. There is a worrying professional 

devaluation of the pedagogue by the society and the educator himself, and can be seen as a vicious 

cycle, which begins before, during and after the formation of this professional. We will discuss 

some reasons that lead to devaluation as the external and internal agents and also how to rescue 

the professional valuation beginning with the rescue of self-esteem and confidence. 

 

Key-words: Devaluation. Formation. Pedagogue. 

 

 

INTRODUÇÃO  

Este artigo tem por objetivo principal sensibilizar os educadores em relação à formação de 

novos professores. No Brasil onde temos um território de aproximadamente 8,5 milhões de 

quilômetros quadrados e população que ultrapassa os 207,7 milhões, apenas 2,4% dos jovens 

querem ser professores, porcentagem essa que vem sendo reduzida ao passar dos anos, pois há 10 

anos eram 7,5% segundo a OCDE.  

                                                             
1 Graduanda em Pedagogia, na Faculdade São Luís de França. 
2 Formado em Pedagogia pela Faculdade São Luís de França, Mestre em Educação pela Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), Professor Especialista em Didática e Metodologia do Ensino Superior, da 

Faculdade São Luís de França. E-mail: marcosbating@gmail.com 
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É um número preocupante, pois demonstra que poucos professores serão formados no 

futuro. Quem dará continuidade ao ensino no nosso País? E como o Brasil se desenvolverá, sem 

o ensino necessário? Como estimular os professores a valorizarem sua profissão? 

Como estamos influenciando esses jovens a ter uma visão tão negativa da área docente? E 

o porquê de estarmos fazendo isso?  Sabemos realmente da relevância da nossa profissão? Ou 

estamos esperando alguém nos valorizar primeiro? E se não nos valorizarmos profissionalmente, 

quem irá? Vamos analisar estas questões no decorrer deste artigo para refletirmos sobre a 

desvalorização do educador na nossa sociedade e vermos maneiras de como podemos desenvolver 

intrinsecamente a nossa valorização profissional. 

 Nesse artigo, foram utilizadas fontes de pesquisa secundária e a pesquisa qualitativa, a 

metodologia, aplicada neste artigo cientifico foi a bibliografia, com pesquisadas baseadas em 

livros, revista cientifica de contexto escolar e sites. 

Para realizar este artigo sobre A desvalorização do docente na atual sociedade contemporânea, 

fundamentamos em ideias e pressupostos de teóricos que apresentam significativa importância na 

definição e construção dos conceitos discutidos nesta análise. 

 

2. A DESVALORIZAÇÃO ANTES E DEPOIS DA GRADUAÇÃO 

 

As pessoas antes de entrarem na graduação para licenciatura independente da disciplina 

que será cursada, já presencia uma negatividade em relação a profissão. No caso dos professores, 

as pessoas já crescem com pensamentos negativos a respeito dessa profissão, que são muitas vezes 

alimentadas pelos próprios professores desde a educação infantil. Então na graduação quando se 

depara com o período de estágios, que encontra com profissionais cansados e ou frustrados percebe 

que essa desvalorização só cresce, quando eu ouvia algum professor elogiar sua profissão ficava 

pasma e pensava “esse é exceção, um ser em extinção”, porque a maioria dos profissionais hoje 

está submersos num mundo obscuro profissionalmente.  

E na formação continuada como reflexo da desvalorização só diminui o numero de 

inscritos nos cursos oferecidos por varias instituições, sendo gratuitos ou particulares, a 

quantidades de pessoas buscando se aperfeiçoar na profissão está diminuindo constantemente. “A 

maioria dos cursos de formação continuada não leva em conta as necessidades cotidianas do 

professor. É por isso que fica a sensação de que nada se resolve depois de frequentá-los” 

(TREVISAN, 2007). 

Lendo um artigo “Uma reflexão sobre o processo de desvalorização do educador” Vi que o motivo 

principal que as levou a fazerem o artigo foi o não comparecimento dos professores do município de 
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Chapadão do Sul, não houve nenhuma inscrição para um curso de formação continuada que elas estavam 

elaborando gratuitamente, então não foi uma questão financeira, mas sim de importância. Como citou Vera 

Trevisan, essas atitudes ocorrem também por alguns pensarem que não adianta fazer cursos já que eles não 

vão ajudar a modificar sua realidade. Deve ocorrer uma mudança na estrutura dos cursos de formação 

continuada para focar mais nas dificuldades enfrentadas pelos professores e como lidar com ela, mas essa 

questão não tem que servir como desculpa para não frequentá-los, ao contrario deve servir de estimulo para 

que frequentem os cursos, troquem conhecimentos, experiências e possam retomar assuas atividades 

renovados. 

A desvalorização profissional por parte do próprio educador é tão grande, que ele faz seus alunos 

pesquisarem, fazerem redações sobre tudo, menos o dia do professor, muitos alunos não sabem como se 

originou a comemoração do dia do professor, 15 de Outubro. Comemorado mundialmente no dia 5 de 

Outubro, mas no Brasil em 15 de Outubro. Em 15 de Outubro de 1827, D. Pedro I, por meio de 

um decreto imperial, criou o Ensino Elementar no Brasil, todos os cantos do País teriam escolas 

de primeiras letras. Mas foi o presidente João Goulart por meio do decrete Nº52682, em 1963 que 

a data se oficializou. 

Esse breve histórico sobre o dia do professor é desconhecido por muitos alunos e até 

mesmo alguns professores, e muitos não dão a devida importância a está data, pois só lembram-

se da data devido aos presentes que podem ou não receber, ou a folga que vão ou não ter, como 

estudante nunca tive como tarefa escolar fazer uma pesquisa sobre esta data comemorativa e 

também nunca presenciei nenhum pedagogo fazer algum trabalho para que seus alunos conheçam 

e deem importância a este dia e a seu professor, lembro-me de ter feito pesquisa sobre o dia da 

água, o dia da árvore, Tiradentes, descobrimento do Brasil, dia do índio, mas nunca sobre o dia do 

professor. Então porque esses profissionais não estimulam seus alunos a pesquisarem sobre o seu 

dia? Porque não são capazes de valorizar a profissão que escolheram seguir? Porque muitos se 

sentem envergonhados ao falar que são professores, e logo assimilam professor com sofredor?  

O que falta para essa classe trabalhadora desenvolver a valorização profissional? Ou até se 

reencontrar na profissão? “Também sou professor e hoje, neste dia 15 de outubro, reconheço e 

gostaria que todos os meus colegas aqui presentes (e em todo o país) reconhecessem o papel que 

temos na sociedade”. JOSÉ SERRA (2007) 
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2.1 Desvalorização profissional: o ciclo vicioso 

 

O reconhecimento profissional motiva o indivíduo a trabalhar cada vez mais e melhor, mas 

não devemos trabalhar visando um reconhecimento social pelo nosso empenho. Sentindo-se 

impotente o professor procura as causas em fatores externos e cria uma situação que o prende: já 

que não pode mudar a família do aluno, ele acha que não é possível ensinar. 

(MONTOVANINI.2007, p. 35). 

Vemos constantemente profissionais colocando a culpa de uma educação ruim em 

terceiros, e não em si, na sua falta de estimulo para continuar lecionando. O professor vive 

sentimentos de insatisfação diante da sua atividade docente que carrega um conflito entre a 

imagem idealizada do trabalho que gostaria de realizar e as dificuldades do trabalho real. Santos 

(2004) salienta que é necessário que o reconhecimento da profissão seja realizado pelo próprio professor, 

oportunizando a consciência politica de que sua tarefa na sociedade é desenvolver um trabalho com o 

objetivo de auxiliar a sociedade a adquirir maiores conhecimentos. 

Os educadores, independente do ramo que lecionem, são sempre os primeiros a criticar a 

profissão, quando um aluno diz na sala de aula que quando crescer quer ser professor, já 

repreendem a criança e sugerem outras profissões, ao invés de incentivá-los. O conformismo com 

a desvalorização profissional por parte de alguns professores se dá por vários motivos como falta 

de controle da sala de aula, falta de autonomia, total submissão aos alunos, agressões físicas ou 

verbais sofridas, falta de apoio da escola, da família, da sociedade, e dos agentes políticos, e em 

sua maioria quem está em fim de carreira, já presenciou ou vivenciou momentos ruins, e por isso 

não acreditam numa melhora profissional. 

Levando em conta as dificuldades que se depara no contato com os estudantes, e com as 

ferramentas legitimas que retiram sua autonomia profissional, acaba levando o educador a desistir 

de seu trabalho. Isso já se tornou um ciclo vicioso, pois é passada de geração a geração a 

desvalorização do professor, quem escolhe cursar licenciatura, vai sendo taxado com muitos 

rótulos, e a culpa não é dos pais e nem da sociedade já que “os professores são formadores de 

opinião” e acabaram, talvez sem se darem conta, mas formando uma opinião negativa da sua 

profissão, e acarretou que apenas 2,4% dos jovens querem seguir este caminho. 

Qual professor ou graduando em alguma licenciatura nunca teve vergonha de dizer a 

profissão com medo de ser criticado? Quem nunca foi questionado se não tinha alguma carreira 

melhor para seguir? Com certeza alguma crítica a profissão você já ouviu, antes, durante e após a 

sua formação. E hoje será que você também alimenta esse ciclo desrespeitoso? E que as vezes 
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chega a soar tão natural, que ouvimos certos comentários e consideramos normal, banal, ao invés 

de nos posicionarmos de uma forma mais ativa, defendendo nossa profissão. 

Se a classe que detêm certo conhecimento, fosse mais unida, a realidade profissional seria 

bem diferente, haveria uma maior valorização da profissão, o que reverteria o número de jovens 

interessados na área. Num dos vídeos que vimos esta noite, apareceu o verso “é preciso amar como 

se não houvesse amanhã”. Sou otimista, pois sei que os professores amam seus alunos porque 

sabem que existe amanhã. (Nova Escola – 2007). 

Toda profissão tem seu lado bom e seu lado difícil, não é só mérito do magistério não. 

Sempre vai ter alguém reclamando de algo da sua profissão. Os agentes externos que dificultam a 

boa realização da profissão e que acabam influenciando nessa desvalorização, ou até 

desmotivação, já estão cansados de saber: A falta de valorização profissional, econômica, 

condições precárias de trabalho, o desrespeito, o estresse do cotidiano e outros. Mas temos também 

o lado bom que nos levam a acreditar num futuro melhor, elas dão esperança, elas nos fazem 

continuar a caminhada dia após dia.  

 

2.3 A relevância da formação continuada 

 

“O que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano”. (Issac Newton), essa frase 

se encaixa perfeitamente na formação continuada, nunca sabemos o suficiente, devemos estar 

constantemente em busca de novos saberes, para exercermos cada vez melhor e de forma 

atualizada a nossa profissão, por isso faz-se tão importante valorizarmos a continuidade da nossa 

formação.  

Mas, histórico como nós, o nosso conhecimento do mundo tem historicidade. Ao 

ser produzido, o conhecimento novo supera outro que antes foi novo e fez velho 

e se “dispõe” a ser ultrapassado por outro amanhã. Daí que seja tão fundamental 

conhecer o conhecimento existente quanto saber que estamos abertos e aptos á 

produção do conhecimento não existente. Ensinar, aprender e pesquisar lidam 

com esses dois momentos do ciclo gnosiológico: o em que se ensina e se aprende 

o conhecimento já existente e o em que se trabalha a produção do conhecimento 

ainda não existente. A “docência” – docência-discência- e a pesquisa, 

indicotomizáveis, são assim praticas requeridas por estes momentos do ciclo 

gnosiológico. (FREIRE, 1996, p.28.) 

 

A evolução profissional do educador deve ser constante, pois o conhecimento é mutável, 

sempre estão surgindo novidades na área, e o educador deve conscientizar-se que sua formação 

continuada é extremamente relevante para o bom desempenho de sua função. 
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Com problemas crescentes nos cursos de formação inicial de professores a ideia 

de formação continuada como aprimoramento profissional foi se deslocando 

também para uma concepção de formação compensatória destinada a preencher 

lacunas da formação inicial. (GATTI: BARRETO, 2009, p.200) 

 

A formação continuada favorece a atualização dos profissionais para melhor atender a 

sociedade, já que as informações são atualizadas todos os dias. Sempre haverá algo novo, ou que 

não ainda não sabemos, na 19ª Semana Acadêmica de Pedagogia, da Faculdade São Luís de 

França, foram ofertados vários minicursos e com diversos temas, o que logo me chamou a atenção 

foi “A síndrome de Irlen”, pelo fato de ser ainda desconhecida por mim. Então passei a conhecê-

la um pouco, hoje sei que se trata de uma dificuldade na percepção do campo visual, está ligada a 

visão e aprendizagem, são dificuldades no processamento cerebral das informações visuais 

causadas pela hipersensibilidade a determinados comprimentos de onda de luz espectral visível a 

olho nu.  

Essa síndrome foi descoberta recentemente, e ainda possui poucos estudos relacionados a 

ela, faz necessária uma equipe multidisciplinar com psicopedagogos, psicólogos, oftalmologistas 

e neurologistas para ajudar na descoberta e tratamento da mesma. A formação continuada é de 

suma importância, pois nos permite conhecer o desconhecido, e atualizar o retrógrado. 

Mas devo ressaltar aqui também a importância da prática na formação inicial, já que é 

essencial que os graduandos se aproximem da realidade escolar, para conhecer o cotidiano da sua 

futura profissão e que possam ter conhecimento acerca dos desafios que lhe aguardam.  

 

 Desde o ingresso dos alunos no curso, é preciso integrar os conteúdos das 

disciplinas em situações da prática que coloquem problemas aos futuros 

professores e lhes possibilite experimentar soluções. Isso significa ter a 

pratica, ao longo do curso, como referente direto para contrastar seus 

estudos e formar seus próprios conhecimentos e convicções a respeito. Isto 

quer dizer que os alunos precisam conhecer o mais cedo possível os 

sujeitos e as situações com que irão trabalhar. Significa tomar a pratica 

profissional como instância permanente e sistemática na aprendizagem do 

futuro professor e como referência para a organização curricular. 

PIMENTA (2006,p,51.). 

 

2.4. A valorização profissional: Quebrando O Ciclo Vicioso. 

 

 A valorização profissional motiva o individua a trabalhar cada vez mais e melhor, mas não 

devemos trabalhar visando um reconhecimento social pelo nosso empenho. Mas algumas 

instituições reconhecem o trabalho do professor, entre elas a Fundação Victor Civita, que promove 

anualmente um evento chamado “Professor Nota 10”, onde premiam 10 professores que tiveram 
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ideias relevantes para a melhoria da educação de crianças e jovens. Esse prêmio acontece 

anualmente desde 1998. Nos últimos 21 anos já foram premiados 231 educadores, entre 

professores e gestores escolares, que receberam aproximadamente R$2,58 milhões para dar 

continuidade a seus projetos educativos. “Esse prêmio é um momento para ratificar nossa convicção de 

investir em educação. Vivemos uma verdadeira cruzada para fazer com que a educação seja de fato a 

prioridade, o futuro do nosso país”. (GILBERTO KASSAB – 2007). 

 Mas a valorização da profissão tem que começar internamente. “Assumi um compromisso e 

dediquei tempo à minha própria formação para ter condições de atuar eficazmente no processo de 

aprendizagem dos meus alunos”. Elenir Novaes (uma das vencedoras do premio Professor Nota 10 – 

fundação Victor Civita- 2018). Esse pensamento é a chave do sucesso profissional, se a maioria 

pensasse e agisse assim teríamos uma educação muito melhor. Ela colocou em pratica a 

responsabilidade que adquiriu em sua formação, e se aperfeiçoar para melhor ensinar aos seus 

alunos é uma obrigação de todo educador. É uma obrigação de todos, mas que na pratica está 

extinta, justamente pela falta de contentamento com a profissão. 

 É fato que estamos longe de uma valorização real, digna para a profissão, falta uma atenção 

política, mas precisa na qualidade da educação, mas deixando de lado os agentes externos como 

os relatados na citação anterior, devemos ser capazes de reagir e tentar romper com este ciclo 

vicioso. Devemos ser “um profissional consciente de sua responsabilidade histórica, traduzida pela 

reflexão crítica da sociedade e da pratica educativa, necessárias a luta pela transformação da sociedade 

brasileira”. ANFOPE(1990, p.16) 

 

A pedagogia como campo de estudos específicos vive, hoje, no Brasil, um grande 

paradoxo. Por um lado, está em alta na sociedade. Nos meios profissionais, 

políticos, universitários, sindicais, empresariais, nos meios de comunicação, nos 

movimentos da sociedade civil, verifica-se uma redescoberta da pedagogia. 

Observa-se uma movimentação na sociedade mostrando uma ampliação do 

campo educativo com a consequente repercussão no campo pedagógico. 

Enquanto isso, essa mesma pedagogia está em baixa entre intelectuais e 

profissionais do meio educacional, com uma forte tendência em identifica-la 

apenas com a docência, quando não para desqualifica-la como campo de saberes 

específicos. Os próprios pedagogos – falo especificamente dos que lidam com a 

educação escolar – parecem estar se escondendo de sua profissão, ao não fazerem 

frente às investidas contra a pedagogia e ao exercício profissional dos pedagogos 

especialistas adotando uma atitude desinteressada frente à especificidade dos 

estudos pedagógicos e aos próprios conteúdos e processos que eles representam. 

LIBANEO (1999, p,152). 

 

Para quebrarmos esse ciclo vicioso da desvalorização profissional do docente na atual 

sociedade contemporânea devemos começar no nosso interior, através da autoestima que é a chave 

da autoconfiança, relacionada ao contexto do trabalho ela tem como produto o desenvolvimento 
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de um trabalho de qualidade, independente da área. A autoestima é importante para identificar 

nossas habilidades e talentos, é uma ferramenta de reconhecimento, valorização e confiança 

interior que reflete o exterior, na vida pessoal e profissional.  

Um bom profissional não espera que alguém o valorize, pois ele já conhece o seu valor, a 

sua força, e tem noção da importância do seu trabalho. “A gente tem que ser profissional e cumprir 

com o nosso trabalho. É difícil, é sacrificante, mas a gente tem que amar aquilo que faz.” Ana 

Carla (2018), deve-se focar apenas em fazer a sua parte da melhor forma possível, contribuindo 

para um futuro melhor e como consequência acaba colocando o seu nome entre os melhores 

profissionais. Os pensamentos críticos e reflexivos, já colaboram para que o profissional possa ter 

consciência da sua importância e dos seus objetivos. “Valorizar o trabalho docente significa dotar 

os professores de perspectivas de analise, que os ajudem a compreender os contextos históricos, 

sociais, culturais, organizacionais nos quais se dá sua atividade docente.” PIMENTA (2006, 

p.42.). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Enquanto elaborava o presente artigo, o site da G1. Publicou uma matéria por título “Brasil 

cai para último lugar no ranking de status do professor”, nesta matéria estavam muitas das 

dificuldades relatadas neste trabalho, pois é a realidade enfrentada nesse sistema educacional 

precário. Estamos passando por muitos problemas na educação do Brasil, e a desvalorização do 

professor na atual sociedade contemporânea é um deles, não há como negar. Ressalto aqui a 

importância de debatermos temas como este no meio acadêmico, para conseguirmos reverter esse 

quadro. 

Diante do exposto nota-se que independente da dificuldade encontrada na profissão, que o 

educador deve ser positivo, fazer bem a sua parte, ser proficiente, independente dos demais agentes 

da educação. Não existe educação sem aluno e não existe educação sem professor, ambos são 

objeto principal da educação, estão interligados, extremamente correlacionados, um ano existe 

sem o outro, não devemos priorizá-los de forma unitária. Por isso, devemos lembrar da 

importância do nosso papel como educador, lidamos com vidas que estão em construção, e nós 

temos o papel de orientar, guiar.  

Devemos ter o intuito de fazer o melhor trabalho possível independente de futuros 

reconhecimentos, não podemos nos abster ou recuar, devemos lutar e como professores nossa 

arma é a educação, o conhecimento que transmitimos, pois através dele somos capazes de 
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transformar o mundo.  Cabe aos professores sair da sua zona de conforto e lutar por seus direitos. 

A profissão é linda, basta cada um ter consciência da relevância do seu papel na sociedade e fazer 

a diferença. “Os bons professores ensinam o respeito ao outro, apoiam e inspiram a vida de milhares 

de pessoas.” NETO, Vitor Civita (2018). 
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DESAFIOS DA FORMAÇÃO DO PEDAGOGO NO CONTEXTO DA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

EIXO TEMÁTICO P1:FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

SANTOS, Tércia Borges1  

FERRO, Marcos Batinga2 

 

RESUMO 
O escopo do trabalho busca saber se no curso de pedagogia os alunos se formam com uma proposta 

de educação pautada nos fundamentos da inclusão. Se faz necessário, perceber se os docentes que 

irão atuar em sala de aula possuem na sua formação inicial discernimento que promoverão a 

articulação de diversos conhecimentos e o aprendizado do aluno com necessidades educacionais 

especiais. Este estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa e bibliográfica realizada a partir de 

autores como: Cartolano (1998), Silva (2009), Tardif (2002), Alves (2009), Bueno (1993), 

LDB/96(1988) dentre outros, os quais são referenciais desta temática. Neste sentido este artigo 

tem como problema:Se os estudantes de pedagogia saem com uma formação adequada para 

trabalhar em sala de educação inclusiva? Motivei-me a falar sobre esse assunto, partindo do quanto 

considero importante apontar como os professores se sentem frente à inclusão de alunos com 

deficiência. Este estudo justifica-se por entender que está temática pode contribuir para a minha 

formação acadêmica e profissional, além disso, pode servir para o debate de outros trabalhos 
acadêmicos. 

PALAVRAS- CHAVE: Curso de pedagogia. Educação inclusive. Preparação. Professor. 

 

ABSTRACT 

The scope of the work tries to know if in the course of pedagogy the students are formed with a 

proposal of education based on the foundations of inclusion. It is necessary to understand if the 

teachers who will act in the classroom have in their initial formation discernment that will promote 

the articulation of diverse knowledge and the learning of the student with special educational 

needs. This study is a qualitative and bibliographical research based on authors such as: Cartolano 

(1998), Silva (2009), Tardif (2002), Alves (2009), Bueno (1993), LDB / 96 (1988) others, which 

are referential of this theme. In this sense, this article has the problem: Do pedagogy students leave 

with adequate training to work in an inclusive education room? I have been motivated to talk about 

this subject, starting from what I consider important to point out how teachers feel about the 

inclusion of students with disabilities. This study is justified by understanding that this theme can 

contribute to my academic and professional education, in addition , can be used for the discussion 

of other academic works 

Keywords: Pedagogy course. Education included. Preparation. Teacher. 
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INTRODUÇÃO 

 

O escopo do trabalho busca saber se no curso de pedagogia os alunos se formam com uma 

proposta de educação pautada nos fundamentos da inclusão. Se faz necessário, perceber se os 

docentes que irão atuar em sala de aula possuem na sua formação inicial discernimento que 

promoverão articulação de diversos conhecimentos e o aprendizado do aluno com necessidades 

educacionais especiais. 

A formação de professores requer uma maior atenção quando aborda a questão educação 

inclusiva. Muitos dos recém-formados sentem-se inseguros e ansiosos diante da possibilidade de 

receber um aluno com necessidades especiais, a disciplina de estágios obrigatórios do curso de 

pedagogia, promove esses possíveis encontros a depender da escola onde é feito o estágio, os 

alunos enquanto estagiários voltam para faculdade com algumas frustações vivenciadas em seu 

treinamento a respeito da educação inclusiva, onde procura resposta do que deveria ter sido feito.  

Ciente de que o professor deve garantir uma educação de qualidade para todos os alunos, 

inclusive aquele com deficiência. Assim, nos vem um questionamento: Os estudantes de 

pedagogia saem com uma formação adequada para trabalhar em sala de educação inclusiva? 

Motivei-me a falar sobre esse assunto, partindo do quanto considero importante apontar 

como os professores se sentem frente à inclusão de alunos com deficiência, pois os mesmos são a 

peça chave para que inclusão seja realmente feita, acredito que os professores que realmente não 

estão preparados profissionalmente e emocionalmente para receber essas crianças podem 

prejudicar todo o processo de inclusão. 

Desta forma, trata-se de uma pesquisa de caráter teórico e bibliográfico que foi realizado 

partir de autores como:Cartolano(1998), Silva (2009), Tardif(2002), Alves (2009), Bueno (1993), 

LDB/96(1988) dentre outros, os quais são referenciais desta temática. 

 

Aprofundam um pouco mais os saberes da docência, avançando na discussão dos 

saberes mobilizados pelos professores. Na sua visão, os saberes são formados 

pelo saber disciplinar, saber curricular, saber das ciências da educação, saber da 

tradição pedagógica, saber experiencial e saber da ação pedagógica. 

(GAUTHIER et al (1998). 

 

2 PEDAGOGOS FRENTE AOS ALUNOS COM NECESSIDADES INCLUSIVAS 

 

No cotidiano docente são encontrados alunos em processo de inclusão escolar. Autismo, 

deficiência física e deficiência intelectual são fatores presentes em sala de aula. Quando o 
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professor está diante do desafio de lidar com esta inclusão necessária aos seus alunos, sua 

lembrança docente recorre automaticamente.À formação inicial no curso de pedagogia e se depara 

com a insegurança do que ensinar e como ensinar a um aluno em processo de inclusão e integração 

escolar. 

Cartolano (1998) aponta que os cursos de formação de professores, especificamente os de 

Pedagogia, no campo da Educação Especial, devem proporcionar ao graduando oportunidade para 

confrontar as questões de ordem teórica em relação à prática. 

 

Intensificar não só estudos sistemáticos sobre a complexidade da educação e da 

escola já nos semestres iniciais do curso de pedagogia, mas também realizar 

estágios de observação e docência tanto em classes regulares, que incluem alunos 

ditos especiais, quanto em classes ou instituições especializadas”. 

(CARTOLANO, 1998, p. 6) 

 

A prática de estágio supervisionado é o momento de solidificação de conhecimento em 

diversas áreas que compõem a formação teórica inicial, em que o aluno é treinado, em situações 

reais, para algumas habilidades específicas, necessárias ao seu futuro desempenho, resultando em 

fonte de crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional, é algo que promove um grande 

crescimento docente, mas se tratando da educação especial ainda é transmitida uma decadência 

em questão de confiança dos docentes. 

A ausência de um modelo teórico-prático na área de Educação Especial presente nos cursos 

de licenciatura em Pedagogia representa uma dificuldade para a compreensão de concretização do 

aprendizado a teoria e pratica, torna-se inexistente. 

 O professor, na educação inclusiva, precisa ser preparado para lidar com as diferenças, 

com a singularidade e a diversidade de todas as crianças e não com um modelo de pensamento 

comum a todas elas.  

Cabe a ele, a partir de observações criteriosas, ajustar suas intervenções 

pedagógicas ao processo de aprendizagem dos diferentes alunos, de modo que 

lhes possibilite um ganho significativo do ponto de vista educacional, afetivo e 

sociocultural.(PRADO& FREIRE, 2001, P.5). 

A formação teórico-prática como sendo a ideal a ser seguida no processo de formação 

inicial de professores e para se compreender a formação teórico-prática, é necessário utilizar-se 

das práxis docente que apresenta alternativas para que o professor seja capaz de refletir sobre seus 

discursos e suas práticas, atentando para a questão de que toda reflexão deve situar as 

circunstâncias concretas, norteia a formação/ação. 
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Com isso afirmo que nos cursos de formação de professores necessitária de estagio 

obrigatório para a Educação Especial, para que os futuros professores recebessem formação 

específica para como lidar com a educação especial, tornando o estágio um suporte para a atuação 

do docente em uma sala de educação inclusiva, para ministrarem suas aulas de forma conjunta e 

possibilitarem a melhor aprendizagem para os alunos. Somente a prática estabelece um subsidio 

para melhor aprendizagem da teoria. 

 

Para atingir a esfera das práxis intencionais, a atividade consciente do homem 

aspira a realização, tanto na produção do projeto do qual se parte, como no 

processo prático da sua realização, materializando-se na forma do resultado, na 

medida em que nele se objetiva ou materializa o sujeito. (VASQUEZ, 1977, p. 

318). 

Por isso a importância dos estágios obrigatórios, que como já foi dito merece uma 

obrigatoriedade para a educação especial, já que é a que opera um maior desafia ao recém-

formado, que não se sente completamente pronto para trabalhar com alunos que necessitam de 

uma educação especializada, ciente de que no curso de pedagogia existem disciplinas teóricas 

que falam sobre o assunto de educação inclusiva, porém não se tem um conhecimento 

abrangendo sobre esse assunto, sendo importante relatar que essas disciplinas de punho de 

educação inclusiva, são ofertadas apenas nos semestres finais do curso de pedagogia. 

 

 

2 A FORMAÇÃO E A AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS PARA O PROFESSOR A 

RESPEITODA EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

 

Estamos vivendo um novo momento de escola, onde deve-se ajustar as necessidades dos 

alunos de aprendizagem profissionais, às necessidades dos profissionais da educação. Para isso, é 

preciso que seja direcionado os esforços possíveis na atuação dos professores, na aquisição de 

conhecimentos, na reorganização de suas práticas pedagógicas, para que seja possível guiar o 

aluno de educação inclusiva, na construção dos saberes, de forma igualitária para que assim de 

fato ocorra a educação inclusiva. 

 

[...] O que está em questão no ensino inclusivo não é se os alunos devem ou não 

receber, de pessoal especializado e de pedagogos qualificados, experiências 

educativas apropriadas, ferramentas e técnicas especializadas, das quais 

necessitam. A questão está em oferecer a esses alunos os serviços dos quais 
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necessitam, mas em ambiente integrado, e em proporcionar aos professores 

atualização de suas habilidades. (STAINBACK;STAINBACK, 1999, p.21 e 25). 

 

Se os professores que se deparam com alunos de educação inclusiva e não se sentem aptos 

a fazerem este trabalho,reconhecessemincapacidade de sua atuação docente para este aluno, 

saíssem da sua solidão, arrogância e falso domínio, tivessem atitude em buscar mais 

conhecimentos, fossem a procura de novos meios de capacitações, estaríamos frente a verdadeira 

intencionalidade da inclusão, pois  são os professores quem sabem tudo o que acontece em uma 

verdadeira sala de aula, que realiza o que a teoria idealiza. 

 Não é preciso que sejam os detentores de conhecimentos relacionados às 

patologias, o importante é a compreensão, a aceitação e o compromisso do professor para com seu 

aluno, basta que seja feita uma boa mediação e aquisição de conhecimento, assim pronunciaríamos 

com menos relevâncias a questão inclusão e voltaríamos à atenção para metodologia de ensino, 

pensando que cada aluno tem seu próprio tempo de aprendizado e recursos diferenciado para 

atender a todos, contando com a participação dos alunos inclusive em sua estruturação e encontrar 

as devidas soluções para os problemas, para que aquele aluno que apresenta uma incógnita torna-

se um aluno, como tantos outros assegurando o direito à educação na perspectiva de propiciar a 

aprendizagem. 

A necessidade da aquisição de conhecimento para o professor cresce a partir das 

demandas de crianças com deficiência matriculadas na escola de ensino regular e alguns 

professores se sentem despreparados por não conseguirem acompanhá-las e por isso necessitam 

de apoio contínuo. E esse apoio pode ocorrer no próprio ambiente escolar, as instituições 

escolares, apoiadas pelas esferas federais, estaduais e municipais devem motivar os professores 

a irem à procura de subsídios para que possam exercer seu papel da melhor forma possível 

visando a inclusão dos alunos com deficiência e um ensino de excelência. 

Se a educação inclusiva fosse enfrentada pela comunidade escolar de forma democrática, 

tudo correria com mais suavidade, se houvesse a troca de saberes dentro do ambiente escolar entre 

experiências seriam relatadas e conhecimentos seriam adquiridos. 

 

Não é somente cursos que ao final certificam validando a capacidade como 

professor inclusivo que são importantes para a atuação do professor. Também é 

necessária a formação em serviço, a troca de saberes entre os professores para 

mudanças de atitudes no exercício docente. (FREIRE, 2001, p.31) 
 

A formação de professores não está limitada aos os muros de universidades e faculdades, 

de lá é aprendido toda a teoria e práticas testadas e aprovadas, mas se tratando do novo? O novo 
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saber a educação transformadora, a educação igualitária, está presente nas rodas de conversas, na 

relação família escola, nos espaços onde são discutidos duvidas e inquietações, daí é formado um 

novo olhar, do saber docente. 

Os professores devem realizar suas pesquisas centralizadas, com algum proposito, se esse 

docente possui um aluno com deficiência em sua sala, porque não, “arregaçar as mangas” e ir à 

busca de conhecimentos específicos, uma hora ele vai ter a impressão de que houve uma 

deficiência em sua formação relacionado a educação inclusiva, mas não dar para estagnar é preciso 

buscar novas formações, isso requer certamente que o professor seja atento, aberto e envolvido 

neste contexto, pois é ele que desenvolvi o maior papel na inclusão. 

 

4 A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PEDAGOGO EM FUNÇÃO 

DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Na inclusão educacional a formação dos professores é algo estabelecido no art. 59 da 

LDBEN que prevê, em suas normas para o funcionamento do sistema de ensino, que todas as 

escolas tenham as condições suficientes para elaborar seu projeto pedagógico e possam contar 

com professores capacitados e especializados. Discutir a formação do professor é uma proposta 

para melhorar a qualidade de ensino que será oferecida ao aluno deficiente ou não deficiente; é 

repensar o verdadeiro significado da prática pedagógica inclusiva. 

Diante disso, a necessidade da formação continuada torna-se um fator relevante, pois o 

professor deve centrar-se em uma metodologia de ensino que oferte o saber para todos os alunos, 

aplicar sua prática docente na sala de aula, com o objetivo do desenvolvimento do aluno que não 

possui deficiência, como também do aluno com deficiência ou do aluno que necessita de uma 

educação especial. 

Sobre a formação de professores para a educação inclusiva o § 1º Art. 18 da Resolução CEB 

02/2001 (2001) afirma que:  

 

São considerados professores capacitados para atuar em classes comuns com 

alunos que apresentam necessidades educacionais especiais àqueles que 

comprovem que, em sua formação, de nível médio ou superior, foram incluídos 

conteúdos sobre educação especial adequado ao desenvolvimento de 

competências e valores. 

 

Para se tornar um professor capacitado deve ter um regimento em sua formação inicial a 

respeito da educação especial inclusiva, além de adquirir competências para perceber as 
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necessidades educacionais específicas dos estudantes e flexibilizar a ação pedagógica para atender 

as suas especificidades. Mas essas não são tarefas simples. 

4.1Currículos na formação docente 

De acordo com a LDB nº 9.394/96, o currículo deve ter uma base comum, que pode ser 

complementada ou suplementada para atender as características dos estudantes. Em caso de alunos 

com graves comprometimentos mentais ou múltiplos, em que não seja possível o acesso ao 

currículo comum, aponta-se a possibilidade de um currículo funcional, que terá um caráter 

pragmático com alterações significativas. De acordo com a Resolução nº 02/2001, tanto o 

currículo como a avaliação devem ser funcionais e propiciar desenvolvimento de competências 

sociais, acesso ao conhecimento, à cultura e às formas de trabalho valorizadas pela comunidade e 

inclusão do aluno na sociedade.  

 

A proposta de um currículo inclusivo deverá possibilitar que a responsabilidade 

para que a concretização da aprendizagem seja deslocada do estudante e 

direcionada para procedimentos de ensino. Ou seja, não cabe nessa lógica o 

pressuposto de que o estudante tenha que adaptar sua forma de aprender ao ritmo 

da aula. Ao contrário, o ritmo e a dinâmica da aula e de espaços de aprendizagem 

é que devem ser adaptados para permitir a real participação e desenvolvimento 

de todos os estudantes. (SEED, 2015, p.45). 

 

Como foi falada nos tópicos anteriores a formação inicial dos pedagogos, não os preparam 

para todos os desafios que sua carreira possa lhe submeter, torna-se imprescindível uma formação 

continuada, para atender ao desenvolvimento de competências e valores dos aprendizes é preciso 

que os professores se atualizem e aperfeiçoem os seus conhecimentos e técnicas ao longo de toda 

a vida. “O equilíbrio entre a competência na disciplina ensinada e a competência pedagógica deve 

ser cuidadosamente respeitado”. (DELORS, 2002, p.161-162). 

O desenvolvimento de competências para a Educação Inclusiva, ainda que possa ter uma 

fase de sensibilização na formação inicial, só poderá ser inteiramente, assumido ao longo de uma 

prática em serviço. “Afirma-se que a escola e os professores não estão preparados para receber os 

‘estranhos’, os ‘anormais’, nas aulas” (SKLIAR, 2006, p.31). O despreparo dos profissionais da 

educação e a formação dos professores, esses são os argumentos mais usados nos pontos fracos 

na implantação da inclusão. Entretanto, não é correto utilizar-se dessa ideia para negar a inclusão. 

 

[...] é preciso preparar todos os professores, com urgência, para se obter sucesso 

na inclusão, através de um processo de inserção progressiva. Assim, eles poderão 

aceitar e relacionar-se com seus diferentes alunos, e consequentemente, com suas 

diferenças e necessidades individuais. [...]. (FONSECA, 1995). 
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O Sistema Nacional de Formação Continuada e Certificação de Professores (2003, p.17) é 

um processo implementado pelo MEC, como “meta para garantir a todos os professores e 

professoras o acesso a processos de formação continuados ajustados 94 às novas necessidades; 

desenvolver a ciência e as tecnologias da educação; e promover critérios de carreira docente que 

valorizem o aluno e o professor” (BRASIL, MEC, 2003).  

 O exame nacional segundo o MEC (2003), para resgatar a identidade profissional do 

magistério, “deve retratar os conhecimentos sistematizados, os saberes produzidos e apropriados 

pelos professores ao longo de sua prática pedagógica” (idem, p. 12).  

 O mais relevante é a necessidade do educador formar uma consciência crítica quanto a sua 

responsabilidade pelo desenvolvimento da aprendizagem de seus alunos. A inclusão de fato só 

ocorre se houver aprendizagem. Daí que seja tão fundamental conhecer o quanto os professores 

estão abertos e aptos à produção do conhecimento ainda não existente.  

Quando a formação é centrada na realidade do professor, realizada em seu contexto escolar 

e nas necessidades de sua sala de aula, as mudanças no perfil desse profissional tornam-se muito 

mais significativas. A formação do professor também se deve investir em reformas e 

equipamentos das escolas para o atendimento 

 

Ensinar na perspectiva inclusiva, significa resinificar o papel do professor, da 

escola, da educação e de práticas pedagógicas que são usuais no contexto 

excludente do nosso ensino, em todos os seus níveis.  Considerando que a 

presença de alunos que apresentam necessidades especiais se manifesta em todos 

os níveis e modalidades da educação, a formação de professores precisa estar 

coerente com a política educacional que prevê a construção de escolas que, sem 

discriminação, incluam todos os alunos”. (Mantoan, 2006, p.54)) 

  

Um professor inclusivo deve se preparar para atender a todos os alunos com necessidade 

educacionais especiais, tendo o cuidado de não se esquecer do aluno que não apresenta 

deficiência, mas é socialmente desamparado, marginalizado pela sociedade. A inclusão 

recomenda a igualdade, sendo que só será verdadeira quando todas as crianças forem acolhidas. 

Portanto, torna-se indispensável que todos os envolvidos com a efetiva educação, abracem a 

causa, buscando novas propostas e mudanças, inovando nas atitudes para o bom 

desenvolvimento dos saberes e competências da educação. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em virtude das circunstâncias apontadas é fundamental que todos os professores se 

conscientizem de que a inclusão é de total importância para a igualdade do ensino, que os 
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principais promotores são os próprios docentes, tudo depende da boa vontade do professor para o 

futuro da escola inclusiva, não se pode descuidar da realização dessa formação e estar atento ao 

modo pelo qual os professores aprendem para se profissionalizar e para aperfeiçoar seus 

conhecimentos pedagógicos, assim como reagem às novidades, aos novos possíveis caminhos 

educacionais. 

É válido salientar que para atingir os objetivos pedagógicos o professor deve tomar 

decisões de acordo com o contexto em que se encontra e dos aspectos que o caracterizam como 

a metodologia utilizada, os conteúdos selecionados e a maneira de atuar, levando em 

consideração que a escola é um ambiente plural, onde o convívio com as diferenças explícitas e 

implícitas vem produzir aprendizagens para a vida. 

 Assumir essa responsabilidade é essencial para o despertar para a realização do trabalho 

cooperativo e da reflexão coletiva, assim como na apreciação crítica das dificuldades enfrentadas 

pelos alunos e das atividades profissionais experimentadas pelos educadores.  

 Diante disso, entende-se que a formação de um profissional da educação não deve limitar-

se aos conteúdos estudados nos cursos de graduação, especialização ou outros de 

aperfeiçoamento é relevante que os conhecimentos sejam construídos a todo o momento, 

aproveitando as situações vividas e as trocas de saberes que ocorrem nas relações do ambiente 

escolar ou não escolar, pois as mudanças acontecem a todo instante.  
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O PAPEL DO LÚDICO NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DAS 

CRIANÇAS: APRENDER BRINCANDO 

EIXO TEMÁTICO P1:FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
CAVALCANTE, Jonathan Meneses1 

FERRO, Marcos Batinga2 

 

RESUMO 

Há diversas metodologias que os professores podem seguir para traçar o curso de suas aulas, uma 

delas é a atividade lúdica, que nada mais é que o brincar enquanto ensina. A ludicidade é de suma 

importância para a vida do indivíduo desde seus primeiros anos de vida e uma aula bem feita 

utilizando esse recurso faz diferença para o aluno. A partir do presente artigo de caráter 

bibliográfico é possível identificar a importância do lúdico no desenvolvimento da criança, que 

desde os primórdios da sociedade mostra que aprender brincando acaba sendo mais estimulante, 

aprimorando suas habilidades motoras e suas capacidades mentais, além de exercitar sua imitação 

por meio das brincadeiras. Este universo em que o professor deve estimular a criatividade da 

criança para um desenvolvimento mais eficaz precisa ser estudado, para que a utilização do lúdico 

ocorra da maneira efetiva, trazendo um ensino menos cansativo e mais proveitoso. Desde os 

primeiros meses de vida a criança acaba aprendendo com gestos e brincadeiras, deve-se 

compreender o significado dos atos da criança e auxiliá-la em seu desenvolvimento. É possível 

visualizar também em qual momento de vida essa noção de brincar enquanto aprende se perde e 

também sobre a visão que a sociedade passa, de forma errônea, de que a escola não é lugar de 

brincar, tornando esse ato secundário no ensino de crianças e jovens, além do impacto que isso 

causa na vida dos indivíduos.  

Palavras-chave: Criança. Lúdico. Professor. 

 

ABSTRACT 

Hay varias metodologías que los profesores pueden seguir para trazar el curso de sus clases, una 

de ellas es la actividad lúdica, que nada más es que el jugar mientras enseña. La ludicidad es de 

suma importancia para la vida del individuo desde sus primeros años de vida y una clase bien 

hecha utilizando ese recurso hace diferencia para el alumno. A partir del presente artículo de 

carácter bibliográfico es posible identificar la importancia del lúdico en el desarrollo del niño, que 

desde los primordios de la sociedad muestra que aprender jugando termina siendo más 

estimulante, mejorando sus habilidades motoras y sus capacidades mentales, además de ejercitar 

su imitación por medio de los juegos. Este universo en el que el profesor debe estimular la 

creatividad del niño para un desarrollo más eficaz necesita ser estudiado, para que la utilización 

del lúdico ocurra de la manera efectiva, trayendo una enseñanza menos agotadora y más 

provechosa. Desde los primeros meses de vida el niño acaba aprendiendo con gestos y bromas, se 

debe comprender el significado de los actos del niño y auxiliarla en su desarrollo. Es posible 

visualizar también en qué momento de la vida esa noción de jugar mientras aprende se pierde y 

también sobre la visión que la sociedad pasa, de forma errónea, de que la escuela no es lugar de 

jugar, haciendo ese acto secundario en la enseñanza de niños y niñas jóvenes, además del impacto 

que eso causa en la vida de los individuos. 

Palabras-clave: Lúdico. Profesores. Niño y niñas.  
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Universidade Federal de Sergipe (UFS), Professor Especialista em Didática e Metodologia do 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O escopo da pesquisa tem como objetivo, demonstrar a importância do lúdico no processo 

de ensino-aprendizagem. O saber parte da curiosidade, como questionar o porquê da chuva ou até 

mesmo medir todas as dimensões de um cômodo para saber seu tamanho. Tendo a criança uma 

fértil imaginação que, ao brincar, alimenta toda sua curiosidade e faz dos detalhes um meio para 

aprender. É incentivando a brincadeira que o docente pode alcançar uma maior eficácia no 

processo de aprendizagem, já que criança aprende melhor quando entra em contato com o objeto; 

uma trena, por exemplo, que pode ser utilizada para medir altura ou largura, as dimensões, como 

citado acima; além de plantas e também jogos de quebra-cabeças, que buscam o raciocino da 

criança em encaixar uma peça à outra para formar uma figura.  

Explorando este universo, onde o estímulo à criatividade é o maior enfoque que o professor 

deve ter, podemos perceber que as crianças estão se desenvolvendo mais rápidas, sendo que ao 

evoluir da raça humana, novas tecnologias surgem e o brincar se torna algo mais sofisticado, 

podendo direcionar com exatidão aquela criança a aquisição do conhecimento. Com tamanha 

facilidade na contemporaneidade, vemos que se tornou de imensa importância o assunto do 

brincar, algo que não somente envolve a melhoria da percepção da criança, mas também o 

amadurecimento precoce, sendo perceptível quando conversamos com as crianças do quarto ou 

quinto ano, que abordam assuntos como política com naturalidade. Além disso, o desenvolvimento 

da arte do ensinar brincando abre também um leque abrangente para que o docente tenha mais 

recursos para trabalhar sua forma de ensinar e se comportar frente às crianças, a sua didática. 

A ludicidade é um assunto que tem conquistado espaço no panorama nacional; o jogo, a 

brincadeira e o brinquedo são a essência da infância, e utilizá-los permite que o trabalho 

pedagógico possibilite a produção do conhecimento, da aprendizagem e do desenvolvimento. 

Cabe ao educador criar um ambiente que reúna elementos motivacionais e que a criança sinta 

prazer na realização das atividades, uma das formas mais expressivas de socialização e 

aprendizagem da criança no meio escolar. 

Essa pesquisa tem como objetividade avaliar a atividade lúdica na escola, o ensinar 

brincando, como método primário de ensino infantil. A pesquisa de cunho bibliográfico é 

embasada em autores como: ALMEIDA (2007), FRITZ (2013), ANTUNES (1998), CÔMENIO 

(1957). Buscando analisar os fatores que nos levam a aderir este meio. 
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2 LUDICIDADE E SEUS BENEFÍCIOS 

 

2.1 O lúdico 

 

A palavra “lúdico” se origina do latim “ludos”, cujo significado remete-se aos jogos e 

divertimentos. Quando associamos o lúdico ao aprendizado das crianças, entramos no mundo 

delas, pois, tornar o conhecimento algo divertido é estimulante para a criança, principalmente 

nossas crianças que estão a entrar na escola cada vez mais cedo, logo, é um fato, se cansam mais 

rápido do ambiente que, por muitas vezes, lhes proporcionam somente teoria e a prática fica 

camuflada.  

É importante salientar que as crianças, desde seu nascimento, aprendem com gestos e 

brincadeiras, desenvolvendo habilidades e até seus sentidos. Considerando que a criança recém-

nascida tende a utilizar sua boca para reconhecer os objetos, devido ao sentido do paladar ser mais 

aguçado que o tato, brincar e divertir o bebê com o objeto selecionado pelo mesmo é um método 

de tornar essa prática segura, visto que há o perigo do bebê vir a engolir o objeto, mas isso não 

pode amedrontar os pais, devem manter a prática do recém-nascido, já que, além de reforçar o 

estimulo ao seu desenvolvimento, estará também o ensinando. 

 

Para a Psicologia Genética de Piaget, a criança, desde o seu nascimento, 

desenvolve seus sentidos, seus movimentos, seus músculos e seu cérebro 

com atividades naturais ao observar o seu meio e olhar, pegar, ouvir, 

apalpar, mexer em tudo o que encontra a seu redor e, também, no contato 

com as pessoas que a cercam, aspecto este que, além de contribuir para o 

seu desenvolvimento, a diverte e permite que conquiste a percepção de 

novas realidades (ALMEIDA, 2007, p. 61). 

 

Devemos reconhecer que as crianças possuem em si um grande potencial, estão propícias 

a aprender e cuidar da forma pela qual aprendem é algo que deve se cogitar. “É através das 

atividades lúdicas que a criança consegue se desenvolver com mais facilidade, pois existe uma 

interação e assimilação de determinados conteúdos vivenciados” (FRITZ, 2013, p. 13). E é como 

deve ser, devemos dá as crianças o que é delas, devemos mostrar-lhes o caminho por meio de seus 

olhos, não podemos as tirar de seu mundo, devemos levar o mundo a elas e é por isso que devemos 

cuidar do que fazemos por ela, por isso afirmo que “é brincando que se aprende”, não somente 

crianças aprendem assim, mas também jovens e adultos. Quantos de vocês já se pegaram em meio 

a uma sala de aula, numa aula teórica e não imaginaram: “poxa, podíamos estudar este assunto 

por meio de um jogo, de alguma interação, tornaria a aula mais interessante e atrativa”. Então 
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acerca disso que chamamos a atenção de pais e professores, pois a educação das crianças não se 

faz somente dentro da escola, mas também dentro do âmbito familiar. 

 

2.2 O benefício da atividade lúdica  

 

Uma história às vezes conta mais que um conteúdo extenso, é assim para os adultos, 

também é assim para as crianças. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que a aula mais marcante 

que ela lembrava era uma aula na terceira série, ou quarto ano, nos dias de hoje. Dizia ela: “a 

professora me contara uma vez sobre o descobrimento do Brasil, trouxe barcos e bonecos, 

lembro-me que um cavalo representava Pedro Álvares Cabral”. Se algo assim a marcou até os 

dias de hoje, fez com que marcasse em sua memoria o tema e que de fato o aprendesse, por 

que não ver a ludicidade com bons olhos? Histórias marcam todas as crianças, aquelas que 

tiveram a oportunidade de ouvir uma dos pais ou dos professores quando criança lembra até 

hoje de ao menos um aspecto da história, e quando não se lembram de imediato, quando há 

um estimulo logo voltam a lembrar. Então lhes convido a lembrar da primeira história que sua 

lhes marcou a infância, de qual forma ela foi importante para vocês? Devemos refletir sobre 

isso um pouco mais.  

 

O lúdico, por meio das brincadeiras, se faz presente e está estreitamente 

ligado ao processo de aquisição e desenvolvimento da cognição, seja pela 

percepção dada por meio das primeiras impressões sensoriais, seja pela 

memorização de informações, seja pelo uso da linguagem (ALMEIDA, 

2007, p. 63). 

 

É fato que os jogos e brincadeiras servem para aquisição do conhecimento da criança, isso 

não precisa ser ressaltado agora, mas, o que realmente precisa de um olhar mais delicado para os 

pais e docentes é: quais jogos beneficiam? Não podemos listar quais fazem mal e quais fazem bem 

a criança, entretanto podemos reforçar o modo de jogar o jogo, todos os jogos contêm regras e 

elas ensinam as crianças a respeitar as mesmas, claro, quando as policiamos de maneira correta. 

“Como as crianças se desenvolvem melhor com a prática lúdica, torna-se imprescindível o uso de 

brincadeiras e jogos nas salas de aula” (FRITZ, 2013, p. 16). 

 Logo, podemos concluir duas coisas. Primeiramente não devemos discriminar nenhum 

jogo, mas sim saber utiliza-lo de maneira pedagógica para que contribua na aquisição do saber do 

aluno. Segundo é que o jogo é uma faca de dois gumes, devemos saber policiar corretamente cada 

manobra feita pelas crianças, devemos mostrar que as regras são para se cumprir e não para se 

burlar. Isso deve ser reforçado pelos pais e pela sociedade como um todo, assim, com simples 
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brincadeiras e jogos, estaremos formando cidadãos aptos e respeitosos quanto às regras, que 

aprendem melhor como usa-las ao seu favor e não a burlar as mesmas. 

 “Se observarmos as pegadas da natureza, torna-se-nos evidente que a educação da 

juventude se processará facilmente, se: I. Começar cedo, antes da corrupção das inteligências.” 

(CÔMENIO, 1957, p. 71). Devemos, com isso, olhar por nossas crianças desde cedo, por isso é 

tão importante utilizar da ludicidade para isso, estimular desde cedo todas elas a buscar o 

conhecimento é algo bom, mesmo que esteja implícito no simplório ato de mover um boneco, ou 

montar uma peça do quebra-cabeças, é sempre importante manter essa proximidade com as 

crianças. 

Vale salientar que o jogo e a brincadeira tem seu peso na aprendizagem da criança, ela 

deve ser instigada a participar, sendo ou não uma atividade em grupo, lembrando que nem todos 

os jogos são feitos para dois ou mais; nem todas as brincadeiras se brincam a dois ou mais, por 

isso manter à proximidade é de suma importância. 

 

3 LUDICIDADE NO CONTEXTO HISTORICO 

 

3.1 Os primórdios 

 

Quando estudamos sobre o desenvolvimento do ser humano num contexto geral, podemos 

criar uma ligação muito forte entre os jogos e a aprendizagem. Desde eras longínquas, na própria 

Grécia antiga, com Platão, em meados de 367 a.C, já havia uma noção do que era esse brincar, 

algo essencial para o ser humano e interligar o jogo com o processo de ensinagem é de fato eficaz, 

uma vez que as crianças praticavam juntas elas aprendiam da mesma forma, não somente o 

essencial estipulado aprendia também a interagir. “Faz-se importante destacar que o jogo lúdico 

não se limita apenas a atividades físicas, ele pode servir de suporte para que outras atividades fins 

possam ser atendidas” (LIMA, 2015, p. 4). Se observarmos bem, quando nascemos ou vemos 

algum individuo em seu desenvolvimento desde os primeiros anos de sua vida, percebemos que o 

método mais valoroso de aprendizado é o jogo ou a brincadeira, ajuda no bem estar, ajuda nos 

livrando de pesos, é uma atividade agradável que ajuda na saúde mental da criança.  

Aristóteles também foi um teórico que defendeu essa forma de ensinagem, sugerindo que 

a ludicidade deve está presente na infância da criança. É certo que todos nós concordamos que 

crianças devem brincar, é o laser delas, mas é principalmente por isso que é um método eficaz, o 

que é melhor que fazer o que você gosta? E se há uma forma de aquisição do conhecimento com 

isso, por que não se fazer? A forma lúdica de ensino ajuda no desenvolvimento do indivíduo e o 
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forma, não se restringe a infância, mas quando utilizada nessa é capaz de formar adultos. 

“Aristóteles analisa o lúdico como um caminho para preparar a criança para a vida adulta, sendo 

defensor de uma educação para a formação do indivíduo.” (LIMA, 2015, p. 7).  

Na história antiga há relatos de que o ato de brincar era desenvolvido por 

toda a família, até quando os pais ensinavam os ofícios para seus filhos. 

Destacávamos que para cada época e sociedade a concepção sobre 

educação sempre teve um entendimento diferenciado, logo o uso do lúdico 

seguiu tal concepção.” (SANT’ANNA; NASCIMENTO, 2012. p. 2).  

 

 

Além desses dois grandes filósofos, temos outros teóricos que provou a importância do 

lúdico para o processo de ensinagem, podemos citar Rousseau e Pestalozzi no século XVIII, 

mostrando que não é um assunto novo, já era algo abordado antes de cristo e seguiu sendo 

defendido por grandes nomes ao longo dos séculos, visto isso, será que os jogos e brincadeiras 

pertencem somente ao momento de lazer da criança? Podemos dizer agora que é uma pratica que 

vai muito ale de um simples divertimento?  

Todo ser humano, independente de sua sexualidade, raça, cor, origem, 

quando brinca, demonstra prazer e alegria em aprender, sem o peso da 

obrigação do aprender mecanizado. Todos devem ter a oportunidade de 

lidar com suas energias em busca da satisfação de seus desejos e de 

resultados satisfatórios para o seu desenvolvimento psíquico. 

(SANT’ANNA; NASCIMENTO, 2011, p.15). 

 

3.2  Piaget e Vygotsky 

 

Piaget e Vygotsky foram dois importantes teóricos do século XX que apresentaram esse 

tema em suas pesquisas. Psicólogos que contribuíram com obras explicativas sobre o 

desenvolvimento do individuo desde os primeiros anos de vida, vieram a distinguir as fases das 

crianças e o que estavam aptas a aprender em determinada fase.  

Como sugerido por Luiz; Santos; Rocha; Andrade e Reis (2014), Piaget reconhece seis 

estágios para os jogos, definindo a partir disso, três grandes estruturas que emerge a partir do 

brincar: o exercício, o símbolo e a regra. O jogo é um meio de aprendizagem que leva as crianças 

ao mundo do conhecimento e a partir disso e das autoras citadas acima, trarei os seis estágios do 

jogo na perspectiva de Piaget: 

• 1° Estágio — Preparação reflexa: Ausência da imitação nesse estágio uma vez que há 

reprodução de modelos advindos dos atos reflexivos. 
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• 2° Estágio — Imitação esporádica: Neste estágio inicia-se uma assimilação dos atos 

reflexos com certos elementos exteriores — ampliação dos sistemas reflexos em função 

de uma experiência adquirida sob a forma de reações circulares “diferenciadas”. 

• 3° Estágio — Imitação sistemática: Aparecimento de novas reações circulares que surgem 

a partir da coordenação da visão e preensão (aproximadamente 4,5 meses). A criança é 

capaz de imitar todos os movimentos que realiza espontaneamente por si mesma.  

• 4° Estágio — Imitação dos movimentos já executados pelo sujeito, mas que são invisíveis 

a ele: a) Imitação dos movimentos executados pelo sujeito, mas que ele não pode ver. 

b) Inicio da imitação de novos modelos sonoros e visuais. 

• 5° Estágio — Imitação de modelos novos, inclusive os que correspondem aos movimentos 

invisíveis ao próprio corpo: A imitação de modelos novos não se faz de forma sistemática 

e precisa, mas no curso do quinto estágio e isso paralelamente com os progressos da mesma 

inteligência, faculdade da qual parece depender diretamente a imitação. 

• 6° Estágio — Começo da imitação representativa e evolução posterior da imitação: 

Construção da inteligência sensório-motora. Coordenação dos esquemas se torna 

independente suficientemente da percepção imediata e da experiência empírica e dá lugar 

à combinações mentais. 

 

Com isso podemos compreender melhor o pensamento de Piaget quanto a atividade lúdica, 

podemos determinar melhor em quais fases estão presentes e, como já afirmado, entender a 

importância para o desenvolvimento da criança, o jogo é de suma importância para o individuo no 

geral e em qualquer fase da sua vida, mais ainda na infância. 

Por meio de seus estudos Piaget passa a acreditar que todos os seres 

humanos se desenvolvem passando por uma série de mudanças ordenadas 

e previsíveis, as quais denominaram estágios e períodos do 

desenvolvimento. Sendo assim, o desenvolvimento cognitivo de uma 

criança é visto como uma evolução gradativa na qual o grau de 

complexidade aumenta simultaneamente ao nível de aprendizado que vai 

sendo adquirido. (Luiz; Santos; Rocha; Andrade e Reis, [2014?] p. 2). 

Já Vygotsky considerava que a aquisição de conhecimento estava vinculada as relações 

sociais e culturais, assim encarando a educação essencial para a formação da criança. Vygotsky 

trouxe a nós três níveis de desenvolvimento, os chamando de: Zona de desenvolvimento real, que 

são atividades que a criança pode desenvolver de forma autônoma; Zona de desenvolvimento 

potencial, sendo o que a criança consegue somente desenvolver com ajuda; Zona de 

desenvolvimento proximal, é o que dita a distancia entre as duas zonas anteriores, mostrando que 



 

191 
 

XI MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

o que a criança consegue fazer hoje com ajuda, amanhã ela conseguirá sozinha. A contribuição 

desse teórico é de suma importância para toda a questão da ludicidade , uma vez que as crianças 

precisam interagir para aprender, torna o ensino tradicional muito distante do ideal, fazendo valer 

a consideração do brincar como parte interacional da aula, onde as crianças criam laços, socializam 

e aprendem umas com as outras e todas juntas com o professor. 

 

4 RECREAÇÃO X BRINCAR 

 

Quando se fala de brincar na escola, muitos pais criam descaso quanto a isso, estimulam o 

pensamento de que a escola não é lugar para brincar e isso prejudica o desenvolvimento das 

crianças. Como Miranda (2013) sugere, o professor ao iniciar seus anos de trabalho ganha um 

currículo que prioriza o conteúdo, as famílias priorizam o conteúdo e matérias como matemática 

ou português, dizem que não se aprende brincando, que a hora de brincar é a hora do recreio. A 

recreação é importante para criança, tão quanto o brincar dentro da sala de aula, deve-se valorizar 

o simplório ato das crianças de criar brincadeiras e jogar como elas acham que deve ser feita, 

entretanto, cabe aos professores desenvolver métodos eficazes para que esses jogos não fujam do 

que precisam ser: auxilio para o desenvolvimento da criança. 

A escola prega a negação da cultura infantil que fica abafada pela inserção 

de conteúdos. Posso relatar aqui uma experiência que confirma este 

paradigma apresentado. Certa vez eu estava com minha turma de 4º ano 

(3ª série) e solicitei bolas para fazer atividades lúdicas com a turma, mas 

encontrei resistência por parte da escola alegando que as bolas eram do 

professor de Educação Física que ministrava aulas para turmas do 6º ao 9º 

ano, antiga 5ª a 8ª série, ora, a classe em que eu trabalhava já não tinha 

aula de Educação Física por falta de professor, denunciando assim o furto 

do prazer às crianças. (BISPO, 2009, p. 20). 

 

E ainda com todo conhecimento e estratégias, o brincar chega a ser descartado por muitos 

e quanto usado, ainda é utilizado de maneira ineficaz, devemos encarar essa forma de ensinagem 

com seriedade, é algo que em muitos falta, considerar o jogo algo sério e só quando atingirmos 

esse nível de maturidade nossas crianças passaram a aprender e não se cansar tanto mais. Imagine 

você, com dois anos numa escolinha, sentado, quase a seguir os instintos e correr, bagunçar algo, 

mas não pode, seu lazer fora usurpado. Você quanto pai ou mãe acharia agradável? Se pergunte 

após se imaginar criança nessa situação. Muitos desprezam o que a criança aprende por meio de 

curiosidade e do brincar, mas isso deve ser relevante para todos que constituem uma sociedade 

com aquela criança, é algo importante para ela.  



 

192 
 

XI MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

Citado por Miranda (2013), trazendo uma frase de Platão (367 a.C) “conhece-se muito 

mais de uma pessoa em uma hora de jogo do que numa vida inteira”. Então, quando dizemos que 

as brincadeiras deve-se deixar para o recreio e que a hora da aula é para ser levada a serio, pense 

e reflita, é melhor entrar no mundo de sua criança e fazer a experiência dela muito mais educativa, 

ou deve-se deixá-la de lado enquanto brinca? Não desmerecendo o recreamento, torno a falar que 

a hora do recreio é de suma importância, a criança deve recrear, mas as brincadeiras e os jogos 

não se limitam a esses simples minutos, podemos ajudá-las a se descobrir brincando. 

Então, quando falarmos sobre recrear e ludicidade, não mais devemos os interpretar da 

mesma maneira, uma forma fácil de ser entendido é quando estamos trabalhando, imaginem uma 

fabrica e você é o operário, agora imagine que trabalha dez horas seguidas e tem uma hora de 

descanso, compare essa hora de descanso como recreamento e a parte do trabalho na fabrica como 

a parte teórica, sabemos que é importante trabalhar, assim como a parte teórica é importante na 

nossa formação, mas se não houvesse aquele período que descansamos em casa, conseguiríamos 

desempenhar de boa forma nossa função dentro da fabrica? Considere o tempo de descanso em 

casa como a parte lúdica do ensino e saberá o quão prazeroso é, principalmente se considerar que 

as crianças estão aprendendo durante o tempo de lazer. 

 

5 O JOGO E O BRINCAR 

 

Por muito tempo falamos de jogos e de brincadeiras ligando ao lúdico, mas quanto a 

definição de cada um, você sabe? Irei definir agora o brinquedo, a brincadeira e o jogo. 

• Brinquedo: é o objeto físico que as crianças manuseiam. 

• Brincadeira: é o ato de usar o brinquedo, de fato é o brincar, de se divertir com ou sem 

objeto. 

• Jogo: é uma atividade, jogada em grupo ou individualmente, com regras e metas a alcançar. 

Na medida em que progredimos dentro do assunto é fácil assumir que houve perguntas 

como: Qual jogo deve ser utilizar? E eu digo: Todos os que vocês imaginarem e que ensine 

qualquer tipo de informação. Sabendo disso, pensem bem no que vão escolher, pois, pensar que 

todos podem ser escolhidos não significa escolher qualquer um, muito cuidado com o jogo 

selecionado, você precisará encontrar um método eficaz de utilizá-lo e assim seguir com sua 

estratégia de aula.  

Conto aqui, como experiência vivenciada por mim que, fazer uso de histórias enquanto se 

brinca com bonecos é eficaz, fazer de um assunto como A Proclamação da República uma história 
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enche os olhos das crianças, manipular um boneco para representar um personagem relevante, 

como o Marechal Deodoro da Fonseca, na historia ajuda a criar memórias sobre o ocorrido na 

criança e assim faz com que ela compreenda e grave o fato, como dito, compreenda e grave, não 

somente grave, como se é feito quando passamos somente conteúdos, por muitas vezes esses 

conteúdos são decorados mas de fato os alunos não aprendem, quando estimulamos a curiosidade 

da criança é quando obtemos seu melhor, pois é assim que ela aprenderá, então digo: Utilizem 

jogos que despertem a curiosidade da criança quanto ao tema abordado na aula. Lembrem-se que 

os adultos também contem uma imaginação fértil, assim com as crianças, então não brinquem com 

brinquedos já prontos, sabemos que os recursos nas escolas estaduais são escassos, então usem a 

criatividade e façam com que as crianças utilizem da mesma, criem brinquedos e jogos quando 

preciso, não é impossível, pelo contrario, é importante. 

Mesmo que se questione se brincar de correr ou de se esconder está ensinando algo a 

criança, saiba que sim. Lembre de considerar que aprender e se desenvolver não é contado somente 

quando obtemos o conhecimento cientifico, mas o conhecimento de vida e as experiências fazem 

com que as crianças se desenvolvam e se tornem adultos. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista tudo já explanado, é fácil dizer que agora tudo faz sentido, mas ainda é 

preciso levar a sério tudo o que envolve a criança, brincar não é sinônimo de irrelevância, não é 

porque jogamos que somos irresponsáveis, devemos compreender que temos a capacidade de 

brincar com seriedade também. Precisamos entender também que o jogo não se restringe a nossa 

infância, adultos também brincam; também jogam; também aprendem. Sendo assim, por que 

quanto mais velhos ficamos menos importância damos ao ato de brincar? Isso se deve ao péssimo 

papel que damos a escola, quando digo que damos me refiro a todos nós que constituímos essa 

sociedade. Pensamos na escola como algo que ao longo do tempo usurpa nossa diversão, quando 

saímos do ensino fundamental menor o foco do brincar e aprender se perde, somos submetidos a 

pressão de estudar com total seriedade e isso cansa nossos jovens, faz com que evadam, os jovens 

buscam a liberdade e nós fazemos com que eles vejam a escola como uma prisão, o que é errado. 

É fácil facilitar o estudo com jogos, podemos fazer de diversas formas e a melhor forma é 

com criatividade. O que é melhor que criar um jogo? Muito pouco. Mesmo que não criem, mas 

usem os jogos de formas diferentes, mostre às possibilidades as crianças ou as deixe mostrar a ti 

o quão é bom brincar e às diversas formas de brincar uma brincadeira ou de jogar um jogo, use a 
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imaginação e inove. Ao analisar isso, podemos concluir que a imaginação é uma arma formidável, 

faz com que possamos associar as informações, com que utilizemos novas vertentes de um jogo, 

algo que seria somente correr agora é correr em equipe, capturar a outra equipe e ganhar. Estimular 

a competitividade não é algo ruim, faz com que cada vez mais as crianças queiram ir além, mas 

devemos cuidar para a competição não ser a principal causa do jogo, mas sim o aprendizado e o 

lazer. 

O lúdico é um todo, quando falamos da educação lúdica dizemos que os profissionais 

devem fugir um pouco do comumente, que devem, além de ensinar de forma teórica, ensinar com 

uma base mais espontânea, com histórias, jogos de tabuleiro, bonecos, enfim, há diversas formas 

de usar o lúdico na sua aula, o importante é que saibamos o impacto que essas atividades causam 

no desenvolvimento da criança, e o pior, o impacto que causa a falta dessas atividades no universo 

da criança. 

As crianças são capazes de criar mundos, devemos está atentos a isso, esse papel não é 

somente do professor, mas de todos a volta da criança, o individuo é formado a partir de relações 

e influencias dessas, então não ignorem seus filhos achando que os professores bastarão, reforço 

dos estímulos é bom para a criança e todo o estimulo deve ser reforçado pelos pais e pelos 

professores para que a educação dê certo, não basta ter um bom método, logo, creio que os pais 

devem participar do mundo criado por seus filhos, participar de seus jogos e de suas brincadeiras, 

compreender como a criança pensa e encara o mundo, mas não influenciar e sim auxiliar nessa 

compreensão. 

Com isso, o ensino tende a evoluir junto ao ser humano, precisamos fugir do ensino preso, 

mudar essa visão que diz que a escola usurpa os prazeres, pois a educação é importante para o ser 

humano, então as escolas são de igual importância, logo precisamos mudar a visão passada delas, 

precisamos mostrar que aprender também é bom e quando eu digo precisamos me refiro a toda 

sociedade. Miranda (2013) diz que passamos uma visão da escola que afasta os alunos da mesma, 

é essa visão que devemos modificar e a utilização de algo lúdico que desperte a curiosidade das 

crianças é uma vertente a se considerar. Busquemos o melhor para educar nossas crianças e 

ajudemo-las em seu desenvolvimento. 
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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo descrever a inclusão dos surdos na educação contemporânea. Para 

isso serão apresentados elementos que dizem respeito à legislação que ampara os surdos no que 

se refere ao atendimento educacional, além de pontuar a responsabilidade da escola para que de 

fato realize a inclusão da pessoa com surdez. A metodologia aplicada para a elaboração da 

pesquisa foi a bibliográfica. Esta conta com conceitos como: identidade surda (MELO, 2013), 

comunidade surda (STROBEL, 2009), educação presente na Constituição Federativa do Brasil 

(1988). Conclui-se que, toda escola a comunidade escolar, e não apenas o professor e o intérprete 

de Libras, deve estar envolvida com a inclusão do aluno com surdez, assim, a inclusão ocorrerá de 

fato e os surdos terão seus direitos atendidos. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Libras. Escola. 

 

ABSTRACT 

This article aims to describe the inclusion of deaf people in contemporary education. In order to 

do so, it will be presented elements that concern the legislation that protects the deaf in terms of 

educational care, as well as punctuating the responsibility of the school so that it actually includes 

the deaf person. The methodology applied for the elaboration of the research was the 

bibliographical one. This account has concepts such as: deaf identity (MELO, 2013), deaf 

community (STROBEL, 2009), education present in the Federative Constitution of Brazil (1988). 

It is concluded that every school in the school community, not just the teacher and interpreter of 

Libras, must be involved with the inclusion of the deaf student, so inclusion will occur in fact 

and the deaf will have their rights fulfilled. 

KEY WORDS: Education. Pounds. School. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como objetivo geral descrever a inclusão dos surdos na 

educação contemporânea. Para isso serão apresentados elementos que dizem respeito à 

legislação que ampara os surdos no que se refere ao atendimento educacional, além de pontuar 

a responsabilidade da escola para que de fato realize a inclusão da pessoa com surdez. 

Nessa perspectiva, questiona-se: qual o embasamento legal a ser usado pela escola para 

promover o atendimento especializado ao surdo? Qual o desafio da escola para incluir a pessoa 

com surdez? O que precisa realmente ser feito para incluir o surdo? 

Para isso, o presente artigo tem como objetivos específicos: registrar o embasamento 

legal a ser usado no atendimento aos surdos; apresentar as possíveis responsabilidades da escola 

neste contexto. 

Justifica-se a produção deste material pelo grau de importância de o acadêmico 

exercitar a produção científica com uso prático da linguagem apropriada para tal abordagem, 

além de ser fundamental também, para o registro da história da educação inclusiva nos anos de 

2018. 

O texto está dividido da seguinte forma; na primeira parte a introdução com a 

abordagem geral do tema como também dos objetivos e justificativa da elaboração deste. A 

segunda parte está composta pelo levantamento de leis e decreto que envolvem a educação da 

pessoa com surdez, bem como, àquelas que se referem à inclusão destas na escola e nos espaços 

sociais. Em seguida, a abordagem conta com a apresentação dos elementos indicadores da 

responsabilidade da escola diante da inclusão da pessoa com surdez. Por fim, foram 

apresentadas as considerações finais compostas por respostas e conclusões sobre o tema 

estudado e apresentado ao longo do texto. 

 

2 ASPECTOS LEGAIS E CONTEXTO EDUCACIONAIS 

 

No que se refere às leis e decretos que amparam os surdos no atendimento inclusivo, 

seja ele, educacional ou social, os registros aqui apresentados datam um período entre os anos 

de 1990 até 2015. O quadro 1, apresenta decretos observados durante a pesquisa e que expõe 

elementos de sustentação teórica para a realização da inclusão de pessoas com necessidades 

educacionais especiais. Importante lembrar que a inclusão não é uma ação direcionada 
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unicamente para pessoas com surdez, mas contempla um universo extenso de outras 

possibilidades e grupos sociais, tais como: cegueira, limitação física e outros. 

 

Quadro 1 – Leis que dispõe sobre Direitos das Pessoas 

 Fonte: NASCIMENTO, 2018, p. 27 
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Contudo, as pessoas com necessidades educacionais especiais, principalmente 

comunidade surda, ainda encontra dificuldades em ter seus direitos atendidos. A leitura e análise 

dos registros legais apresentados acima, indica o reconhecimento de que a sociedade ainda não 

conseguiu alcançar o nível de maturidade necessário para atender ao que foi apresentada na 

constituição em 1988 no tocante a “igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola” (BRASIL, 2016, p. 123). 

Logo, pode-se afirmar que a elaboração de outras leis se dá porque a sociedade precisa 

contar com outros mecanismos (Leis) que apresente minuciosamente os direitos das pessoas 

com necessidades especiais, inclusive, àquelas que têm surdez, para que possam atender às reais 

necessidades e assegurar os direitos. 

 

Quadro 2 – Decrestos que dispõe sobre Direitos das Pessoas Surdas 

   Fonte: NASCIMENTO, 2018, p. 27 
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Apesar de apresentar, no quadro, como primeiro Decreto abordado o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, que data do ano de 1990, este não pode ser considerado o primeiro 

texto legal a tratar sobre o tema. Outros textos foram elaborados antes muito antes dos Decretos 

apresentados na tabela, um deles e muito importante foi publicado no ano de 1988, e já dispunha 

sobre o tema. Refiro-me à Constituição da República Federativa do Brasil, a qual já constava 

em seu capítulo III, na seção destinada à educação no Art. 205, a seguinte afirmativa: “[...] 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família [...]” (BRASIL, 1988, p. 123). Tal 

abordagem indica que de forma ainda que indireta, o atendimento às pessoas com surdez e 

cegueira já foi pensado em outros momentos, pois, a afirmativa tem como base a indicação de 

que a educação é: “direito de todos”. 

Da mesma forma, deve ser entendido o Decreto 6.564 de 2008, como o mais recente 

texto publicado e analisado, contudo, outros poderão ser acrescentados neste quadro nos 

próximos anos. Seguindo a ordem apresentada pela disposição dos decretos, é possível observar 

a progressão das ações que são tomadas tendo em vista, em primeiro lugar os direitos básicos 

da criança e do adolescente, em seguida, a discussão se volta para o atendimento às pessoas com 

“deficiência”. O espaço de tempo entre uma e outra abordagem é de nove anos, período 

consideravelmente extenso, mas, quiçá necessário para o amadurecimento das ideias no sentido 

de ofertar melhores condições de vida para as pessoas com necessidades educacionais. 

Entre o decreto que prevê atendimento especializado e o que dispõe sobre as normas 

básicas para a efetivação das leis que tratam sobre o atendimento prioritário e a acessibilidade 

de pessoas com necessidades educacionais, somam cinco anos, distância de tempo mais curto 

se considerarmos o intervalo entre os Decretos nº 8.069 e o 3.298. 

O mesmo movimento foi registrado entre os demais Decretos. Pode-se identificar isso 

pelas datas dos registros dos decretos observados. Entre o registro do 5.296/04 e o 5.626/05 há 

apenas um ano, entre o Decreto 5.626/05 e 5.214/07 passaram-se dois anos, já entre o 5.614/07 

e o 6.564/08, o registro com apenas um ano de diferença entre uma publicação e outra. Essa 

movimentação pode ser entendida como um tempo social no qual as Políticas Públicas de 

atendimento à pessoa com necessidade especial estão sendo pensadas, estudadas e registradas 

em textos legais. 



 

201 
 

XI  MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

2.1 A escola e o aluno com surdez 

 

A escola é um ambiente composto por diferentes frentes de atendimento. Dessa forma, 

considera-se que o atendimento educacional inclusivo, ao aluno com surdez, não se limita a sala 

de aula, visto que, o aluno deve explorar todos os demais espaços da escola, sendo: secretaria, 

direção, biblioteca, laboratório de informática quadra de esporte e outros espaços comuns ao 

ambiente escolar. 

Para que isso aconteça, é fundamental que os profissionais deste contexto, de modo 

geral, tenham conhecimento em Libras. Ainda que o conhecimento não seja de alcance 

“profissional”, assim como os intérpretes de Libras, mas que pelo menos, seja o necessário para 

a boa convivência, que atendam de forma coerente o que está descrito na Constituição, Decretos 

e Leis. 

Até porque, com base na Declaração de Salamanca, é possível perceber e afirmar que 

deve existir uma relação de cooperação entre os agentes educacionais para que a inclusão seja 

realmente alcançada. No documento, foi possível perceber tal sugestão da existência de: 

 

59. Uma parceria cooperativa e de apoio entre administradores escolares, 

professores e pais deveria ser desenvolvida e pais deveriam ser considerados 

enquanto parceiros ativos nos processos de tomada de decisão. Pais deveriam 

ser encorajados a participar em atividades educacionais em casa e na escola 

(aonde eles poderiam observar técnicas efetivas e aprender como organizar 

atividades extra-curriculares), bem como na supervisão e apoio à 

aprendizagem de suas crianças. (BRASIL,1994, p. 17) 

 

Neste aspecto, pode-se concluir então, que, não só o docente deve estar envolvido no 

processo de inclusão dos surdos, mas também, toda a comunidade escolar. Entende-se portanto 

que, os professores precisam ser capacitados para atuarem promovendo a inclusão do aluno com 

surdez. Para isso, o professor precisa saber a Libras, conhecer os aspectos que envolve a 

comunicação com o surdo, entre eles, a importância da valorização dos elementos visual- 

espacial. 

Reconhecer nas figuras, excelentes ferramentas para a construção do conhecimento 

diante do aluno com surdez. Apresentar ferramentas como vídeos em Libras ou figuras de sinais 

desde que este tenha relação com o conteúdo trabalhado, e que essa seja uma possibilidade de 

busca/pesquisa extraclasse, pois toda ação deve prever um contexto e interdisciplinaridade. 

Além disso, o professor precisa ainda, conhecer o perfil do profissional tradutor e 

intérprete de Libras. Perceber o limite de atuação deste profissional para que não atribua, de 



 

202 
 

XI  MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

forma equivocada, atividades que não são da competência dos intérpretes. Neste tocante, o 

respeito e a ética devem fazer parte da vivência entre os profissionais que compartilham do 

mesmo espaço, sala de aula, para que possam, da melhor forma, atender ao aluno. 

Não só os professores, mas também, os alunos ouvintes devem participar ativamente e 

com responsabilidade das ações de cunho inclusivo nas escolas. Para isso, o aluno ouvinte deve 

aprender a Libras, aceitar o colega com surdez, apoiar os surdos quando solicitado, incluí-los 

nos grupos para a realização das atividades de grupo e valorizar as habilidades dos colegas. 

Outro sujeito educativo e que precisa fazer parte do processo de inclusão na escola é o 

porteiro. O contato entre este profissional e o aluno com surdez deve ser equivalente ao que se 

tem entre o mesmo profissional e os demais alunos, ouvintes. Saudações como: bom dia, boa 

tarde e boa noite precisam fazer parte da relação diária dessas pessoas. Comunicados como, 

você não pode entrar com essa roupa, sem a camisa da farda, ou de sandália também devem ser 

passadas diretamente ao surdo, pois constitui-se de comunicação básica e necessária para a boa 

convivência, ou melhor, para a inclusão. 

Outro agente do contexto educacional que precisa se fazer atuante no ato de incluir é o 

profissional que vende o lanche. Em muitas ocasiões, os alunos com surdez ficam limitados ao 

contato com essas pessoas, pois estes, na maioria das vezes, não sabem Libras. 

Esse fato, gera mal estar e dependência dos surdos, pois neste formato, os alunos só 

podem comprar o lanche mediante a presença de um intérprete de Libras ou com o uso do 

português escrito, ou seja, a segunda língua dos surdos, tal fato desfavorece a inclusão ou a 

elaboração de um ambiente inclusivo. 

Para que a inclusão ocorra neste caso, ações simples podem mudar a realidade presente, 

por exemplo; a elaboração de um cardápio com a figura dos itens, o sinal deste, acompanhado 

do valor e quem sabe até o nome em português. No caso do uso do português teríamos um 

cardápio bilíngue. Além disso, o vendedor deveria também, aprender os sinais de saudações. 

A mesma proposta deve se estender aos bibliotecários e profissionais que prestam 

serviços nos laboratórios de informática. Assim como os ouvintes, os surdos precisam realizar 

pesquisas e leituras, buscar livros e utilizar computadores, então, os profissionais que prestam 

serviços nestes espaços precisam se instruírem para prestar o atendimento previsto na 

Constituição e nas demais leis apresentadas na primeira parte desta pesquisa. A ausência de tal 

realidade nas escolas, representa a “exclusão” dos surdos ou pelo menos a inclusão de forma 

parcial e não total destes alunos. 
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É por esse e outros motivos que Lourenço (2013, p. 94) afirma que: “[...] a 

aplicabilidade das políticas públicas da inclusão do Surdo não permite a sua inclusão social.” A 

declaração tem como premissa o fato de as Políticas Públicas não serem efetivamente aplicadas. 

Cabe salientar, também, que a importância da inclusão dos surdos perpassa o espaço 

escolar, pois implica diretamente a formação cultural deste indivíduo. Segundo Miranda (2001, 

p. 20), “[...] [a] comunidade surda constrói uma cultura e produz identidades em espaços 

geográficos [...].” Um local no qual esta realidade é contempla a formação apresentada é a 

escola e por isso, a importância da inclusão adquire maior nível de importância. 

Logo, pode-se afirmar que a comunidade surda está construindo a sua identidade, 

para Hall (2006, p. 38) a identidade é construída ao “longo do tempo através dos processos 

inconsistentes, e não algo inato existente na consciência no momento do nascimento”. Manter 

uma boa convivência no ambiente escolar é também colaborar para a formação da identidade 

das pessoas com surdez. Contudo, cabe ressaltar que: 

 

a comunidade surda, na verdade não é só de surdos, já que tem sujeitos 

ouvintes junto, que são família, intérpretes, professores, amigos e outros que 

participam e compartilham os mesmos interesses em comuns em um 

determinado localização que podem ser as associações de surdos, federações 

de surdos, igrejas e outros. (STROBEL, 2009, p. 6) 

 

Então, de forma indistinta, todos os sujeitos sociais estão envolvidos no processo de 

inclusão, não apenas os professores ou os alunos com surdez. Desta forma, a inclusão deve 

sempre ser entendida e vivenciada em seu aspecto amplo e que solicita responsabilidade e 

cooperação de todos. 

 

2.2 Casos no contexto escolar 

 

A autora (COSTA, 2017), descreve algumas situações que ocorreram no contexto 

escolar que envolve o aluno com surdez e os docentes. O primeiro caso que faremos alusão é o 

de 

 

Um dos professores disse que se sentia de mãos atadas em relação à 

comunicação. Ele relatou que certa vez aplicou uma prova de recuperação para 

um garoto surdo e que, no mesmo dia, o intérprete faltou. Sentindo-se 

impotente, o docente conta ter conhecido seu aluno verdadeiramente naquele 

momento. Ele percebeu o quanto era “dependente” do intérprete e que sua 

relação era basicamente estabelecida apenas com ele, não com o estudante. 

(COSTA, 2017, p. s/p) 

https://diversa.org.br/tag/avaliacao
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Essa é uma realidade enfrentada por muitos dos professores e demais agentes do 

ambiente escolar. A proposta de inclusão e acessibilidade para a pessoa com surdez, não solicita 

unicamente a presença de intérprete de libras em sala de aula. Apesar de entender que o 

intérprete de libras realiza um trabalho importante e extremamente necessário, é preciso também 

verificar que a comunidade escolar também tem sua importância no processo. 

Outro caso que retrata a realidade nas escolas, também escrita por Costa (2017), foi a 

de:  

 
Uma professora disse que ao iniciar suas aulas e perceber que o intérprete 

ainda não estava lá, costumava rezar para que ele chegasse, pois sem ele, ela 

não poderia comunicar-se com seu aluno. Outra docente relatou ter dúvidas 

sobre o que o profissional traduzia, porque eram “muitos sinais para pouca 

fala”. Ela se questionava se de fato seu estudante surdo estava compreendendo 

o conteúdo de sua aula. (COSTA, 2017, p. s/p) 

 

A ação da professora retrata a realidade vivida por muitos dos professores de alunos com 

surdez. Neste caso, o questionamento e reflexão da docente, bem como as ações que serão 

adotadas para atender ao aluno, são decisivas nos resultados ao final do ciclo escolar. 

Outro registro que será aqui apresentado é o da professora Elizabeth. 

 

Lecionava na EMEF Elizabeth Coelho Micheletto, em Monteiro Lobato, uma 

pequena cidade do interior de São Paulo. Minha turma de 3º ano era pequena 

(15 estudantes), mas muito diversificada pedagogicamente e com relação à 

faixa etária. Em fevereiro, ao saber que receberia duas crianças com 

deficiência auditiva em fase inicial de alfabetização, resolvi planejar um 

projeto de Língua brasileira de sinais (Libras). Assim, desenvolvi uma 

sequência didática que foi trabalhada com todos, iniciando um processo de 

educação bilíngue que pudesse garantir uma comunicação eficaz entre toda a 

classe. (SOARES, 2011, p/s) 

 
O professor que realmente tem uma identidade profissional, se questiona diante da 

situação apresentada. No caso acima, a docente teve a iniciativa de atuar frente ao contexto que 

para ela era novo, talvez o mais desafiador de sua história como professora, contudo, o que cabe 

destacar é a intervenção feita pela docente. Outro caso que chamou a atenção foi o do aluno 

 

Rafael, estudante surdo do 6º ano, chegou à Escola Municipal Dom Sílvio 

Maria Dário, em Itapeva (SP), em 2016. No início, sua adaptação foi 

complicada. Nenhum professor ou colega conseguia se comunicar com ele, 

somente a intérprete de Língua brasileira de Sinais (Libras) que o 

acompanhava. Inquietos com essa situação, os próprios alunos propuseram à 

direção da unidade uma solução para que pudessem conversar com o amigo: 

aulas de língua de sinais para toda a turma. 
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Para colocar a ideia em prática, equipe gestora (na qual sou coordenadora 

pedagógica), docentes e estudantes trabalharam juntos. Primeiro, foi 

estabelecida uma parceria com a professora de língua portuguesa, que cedeu 

parte de seu horário para a iniciativa. Assim, uma vez por semana, toda a classe 

passou a ter aulas de Libras. Elas eram ministradas pela intérprete e pela 

docente de português, que estava iniciando sua aprendizagem da língua nessa 

época. (FARIA, 2018, p. s/p) 

 

E mais uma vez, enfatiza-se a necessidade de que a equipe pedagógica, não apenas o 

intérprete ou o professor do aluno com surdez, precisa saber a libras, mas também todos os 

envolvidos na educação. Além de conhecer elementos linguísticos da comunicação com o uso 

dos sinais, é importante saber quem é a pessoa com surdez, as suas reais necessidades e sua 

cultura para que se possa de fato, atuar de forma acertada. Entender que para o surdo não existe 

“limites”. Isso é o que podemos identificar com 

 
A vivência do jovem Jederson como músico no espetáculo “Pelos olhos dela” 

é prova de que a relação entre deficiência auditiva e percepção rítmica não são 

opostas. Surdo de nascimento, o estudante do ensino médio participou da 

montagem da trilha sonora da peça, realizada pelo grupo “Cena especial”, em 

Belém (PA). A tarefa de tocar um instrumento em palco impôs desafios para 

o adolescente e para a direção. Mas com um trabalho progressivo durante os 

ensaios, a experiência levou à criação da técnica da tatopercussão, que 

permitiu a uma pessoa surda compreender e fazer música a partir da referência 

rítmica natural de todos humanos – os batimentos do coração. 

Criado em 2015, o projeto de extensão universitária Cena especial, realizado 

na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), tem como meta formar 

atores inclusivos: pessoas com ou sem deficiência dispostas a montar 

produções teatrais que abordem questões relacionadas à inclusão social das 

pessoas com deficiência. A participação é aberta a todos interessados, com ou 

sem experiência em artes, e que tenham a partir de 16 anos. (SANTOS, 2018, 

s/p) 

 

Dessa forma, foi possível apresentar algumas reflexões sobre a responsabilidade da escola 

diante do aluno com surdez, tendo como base os direitos escritos em textos legais. Além disso, 

foram apresentadas sugestões ou ideias de como pode ser realizado o atendimento ao aluno 

surdo no contexto escolar. Impetrando assim, um dos objetivos deste trabalho. Outro elemento 

que foi possível de ser abordado, refere-se aos casos do contexto educacional, que teve como 

protagonista a escola, representada por educadores e alunos ouvintes e, principalmente alunos 

com surdez. A abordagem pode servir de alicerce para profissionais em formação e para outros 

que já estão atuando nos espaços educacionais, além de ser base de estudo e percepção para 

pesquisadores da área. 
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3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa caracteriza-se como pesquisa bibliográfica, pois foi desenvolvido tendo como base 

“[...] material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.” (GIL, 

2008). Para registrar o embasamento legal, previsto no objetivo primeiro deste estudo, foi 

necessário a seleção de Leis e Decretos que tratam sobre o tema. Para abordagem clara e objetivo 

a amostragem foi feita com a apresentação de dois quadros exibindo a Lei ou Decreto e sua 

disposição. 

O passo seguinte foi a investigação pelos principais conceitos a serem trabalhados e que 

contextualizam a situação estudada. Essa etapa contou com a leitura de livros, artigos e textos 

disponíveis em rede. Por último, foi feita a seleção de casos ocorridos em contexto escolar e 

que representam e realidade estudada. A atenção a este item prevê o entendimento da situação 

estudada, bem como, sugestão de ações que podem servir de referência para o desenvolvimento 

de projetos futuros e de ações acertadas para o atendimento ao aluno com surdez. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste item, cabe responder aos objetivos da pesquisa, bem como, à questão problema. 

Logo, o primeiro objetivo foi alcançado uma vez que foram registradas diferentes Leis que 

amparam o surdo no sentido de apresentar os direitos quanto ao atendimento inclusivo. Além 

disso, também foram registrados seis decretos que tratam sobre mesmo assunto e com o mesmo 

foco. O que sugere a conclusão de que as escolas precisam, em caráter de urgência, prestar 

atendimento adequado e inclusivo aos alunos com surdez. 

Além disso, pode se concluir que, no ano de realização da pesquisa, 2018, os dirigentes 

de escolas não “podem” mais, ou pelo menos não devem, sob qualquer tipo de argumento, 

afirmar que não conseguem trabalhar com inclusão ou que não estão preparados para receber 

alunos com surdez, pois as discussões em torno deste tema já vêm sendo realizadas desde 1994. 

E ainda, a sociedade já conta com profissionais que atuam com a realização da interpretação 

junto ao aluno com surdez. 

Sobre o objetivo que visa apresentar as possíveis responsabilidades da escola no 

contexto inclusivo. Foi possível registrar a responsabilidade da equipe ou comunidade escolar 

no tocante à inclusão. Que a ideia de que o professor é o grande e único promovedor da inclusão 

e que a presença do intérprete de Libras basta para incluir o aluno com surdez é falha. Pois, para 
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que haja de fato a inclusão, todos os profissionais da escola devem estar envolvidos no processo. 

É necessário que a comunidade escolar verifique sua responsabilidade e estude a melhor forma 

de atuar frente ao aluno com surdez. 

A discussão acima responde à questão da pesquisa, pois apresenta o grande desafio da 

educação inclusiva que é o entendimento claro e objetivo da amplitude das ações necessárias 

para a promoção da inclusão de forma coerente. É realmente um desafio para a escola, 

conscientizar e capacitar para atuar na promoção da inclusão. Contudo, é oportuno salientar as 

notáveis mudanças no comportamento dos docentes e de alunos ouvintes diante do aluno com 

surdez. 

Essa nova abordagem retrata uma mudança de comportamento social, um ganho para 

a comunidade surda, pois representa a valorização da pessoa com surdez, da Libras e da cultura 

surda. Essa é a realidade que as escolas, universidades e faculdades precisam ter como 

referência, adotar iniciativas como as que foram apresentadas no texto para que se possa ampliar 

a capacidade de atender de forma coerente aos alunos surdos e promover de forma acertada, a 

inclusão. 
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RESUMO 

Nos dias de hoje, faz-se necessário que a escola possua um carácter inclusivo, visando uma 

educação para todos, já que as pessoas com deficiência são marginalizadas pela sociedade em 

todos os âmbitos, incluindo o ambiente escolar. Desta maneira, o presente artigo visa discutir 

sobre a contribuição da Lei Brasileira de Inclusão (LBI) de número 13.146 como proposta de 

mudança da realidade supracitada. A questão norteadora deste estudo é “Como a LBI contribui 

para os avanços no âmbito escolar?” A inquietação se deu a partir de discussões em sala sobre 

a importância da LBI. A metodologia adotada para este estudo consiste em uma pesquisa 

quantitativa e bibliográfica. Este estudo justifica-se pelo intuito de contribuir com as pessoas 

com deficiência, esclarecendo os seus direitos dentro da sociedade. 

Palavras-Chave: Lei Brasileira de Inclusão; Ambiente Escolar; Pessoa com Deficiência. 
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ASTRACT 

Nowadays, it is necessary for the school to have an inclusive character, aiming at education for 

all, since people with disabilities are marginalized by society in all spheres, including the school 

environment. In this way, the present article aims to discuss the contribution of the Brazilian 

Inclusion Law (LBI) number 13,146 as a proposal to change the aforementioned reality. The 

guiding question for this study is "How does LBI contribute to advancement in school?" 

Concern has come from in-house discussions about the importance of LBI. The methodology 

adopted for this study consists of a quantitative and bibliographical research. This study is 

justified by the intention of contributing to people with disabilities, clarifying their rights within 

society. 

Keywords: Brazilian Inclusion Law; School environment; Disabled Person. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A lei brasileira de inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, sendo referida neste 

artigo como LBI, de número 13.146, entrou em vigor em janeiro de 2016, vindo afirmar a 

autonomia e a capacidade da pessoa com deficiência no ato de exercer condições de igualdade 

junto à sociedade, o que garante às pessoas com deficiência oportunidades nas áreas como 

educação, trabalho, habitação, cultura e lazer, apresentando opiniões aos que discriminam a lei 

no âmbito do trabalho. 

Antecedendo a presente lei (LBI), surgiram marcos que a efetivaram: 1988 – 

Conferência Mundial da criança/CFB (direitos humanos brasileiros); 1990 – Declaração de 

Jomtein, Tailândia (Conferência. Mundial sobre Educação para todos) e 1994 – Declaração de 

Salamanca (Conferência Mundial sobre Educação Especial, Espanha) documento que conta 

com a participação do Brasil. 

No contexto do movimento político para o alcance das metas de educação para todos os 

Declaração de Salamanca foi um dos principais documentos mundiais que visou a inclusão. Ela 

também foi o resultado de uma tendência mundial que consolidou a educação inclusiva, cuja 

origem foi atribuída aos movimentos de direitos humanos surgidos a partir da década de 60 e 

70. Diante disso, a Declaração de Salamanca afirma que “O princípio é a discussão da prática 

de garantia da inclusão das crianças com necessidades educacionais especiais nestas iniciativas 

e a tomada de seus lugares de direito numa sociedade de aprendizagem”, ampliando assim o 

conceito sobre necessidades educacionais especiais e incluindo todas as crianças que não 

estejam conseguindo se beneficiar da escola, seja qual for o motivo. 
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  O presente trabalho visa discutir sobre a contribuição da Lei Brasileira de Inclusão ou 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, levantando como questionamento “Como a LBI contribui 

para os avanços no âmbito escolar?” A inquietação se deu a partir de discussões em sala sobre 

a importância da LBI.            

A metodologia adotada para este estudo consiste em uma pesquisa quantitativa e 

bibliográfica. O artigo se desenrolará em tópicos, cuja divisão iniciará pelo histórico da Lei 

Brasileira de Inclusão, a importância da LBI, seus benefícios e por fim os avanços da lei no 

ambiente escolar. Conclui-se que a LBI possibilita a pessoa com deficiência o direito, a 

oportunidade e a acessibilidade dando-lhe autonomia para a inclusão na sociedade. 

 

2 HISTÓRICO DA LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO (LBI) 

 

As pessoas com deficiência, desde muito tempo atrás, são consideradas pela sociedade 

como incapazes de desempenhar atividades, impedidas de conviver em comunidade, sendo 

mortas ou até mesmo abandonadas – os povos indígenas e algumas religiões acreditavam que 

essas pessoas possuíam uma maldição –. Segundo Figueira (2008), “quando nascia uma criança 

com deformidade física, era imediatamente rejeitada, acreditando-se que trazia maldição para 

a tribo ou para família”.  

 Decorrente disso, no século XIX, a questão da deficiência aparece recorrente neste 

período em função dos conflitos militares no Brasil (Canudos, revoltas regionais e a Guerra do 

Paraguai). O general Duque de Caxias, preocupado com seus soldados, criou no Rio de Janeiro, 

em 29 de julho de 1868, o “Asilo dos Inválidos da Pátria”. De acordo com Figueira, em 2008 

“seriam recolhidos e tratados os soldados na velhice ou mutilados da guerra, além de ministrar 

educação aos órfãos e filhos de militares”. Apesar de terem a intenção humanitária, existia uma 

precariedade no funcionamento do Asilo, porém, o local permaneceu aberto por 107 anos. 

Ainda em meados do século XIX, o Brasil introduziu a educação especial, seguindo um 

modelo europeu em que a educação especial era para cegos ou surdos, sendo o Braille 

introduzido no Brasil entre 1880 a 1960.  

No final de 1970, o Brasil passa a se sensibilizar com o que diz respeito à pessoa com 

deficiência, o que gerou o surgimento de instituições de apoio a pessoa com deficiência 

(APAE). A partir do século XX, houve a intensificação dos movimentos sociais de luta contra 

todas as formas de discriminação que impediam o ato de cidadania das pessoas com deficiência. 
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Surge em todo nível mundial a defesa por uma sociedade igualitária. No decorrer deste período, 

aparecem críticas às práticas de segregação destes alunos, os quais eram encaminhados para 

ambientes separados, gerando uma exclusão em todas as áreas da sociedade.  

Na busca de enfrentar os desafios e construir paradigmas capazes de superar os 

processos históricos de exclusão, a Conferência Federal, em 1988, traz como um dos seus 

objetivos fundamentais “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. (Art.3°, inciso VI). Ela define também, 

no artigo 205, a educação como o direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da 

pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. No artigo 206, inciso I, 

estabelece a “igualdade de condições de acesso e permanência na escola” como um dos 

princípios para o ensino e garante como dever do Estado a oferta do atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino (art208).  

A Conferência Mundial de Educação para todos em Jontiem (1990) chamou a atenção 

dos países para os altos índices de pessoas com deficiência, tendo como objetivo promover 

transformações nos sistemas de ensino para assegurar o acesso e permanência de todos na 

escola. 

No decorrer de 1994, surgiu a Declaração de Salamanca ou Linha de Ação, que visava 

a inclusão de qualquer criança que não estivesse conseguindo se beneficiar da escola, seja por 

qual motivo for. Nela, a escola pode combater qualquer atitude discriminatória, por isso ressalta 

que: 

 

O Princípio fundamental desta Declaração é de que as escolas devem 

acolher todas as crianças, independentes de suas condições físicas, 

intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou entre outras. Devem 

acolher crianças com deficiência e crianças bem-dotadas, crianças que 

vivem nas ruas e que trabalham, crianças de população distantes ou 

nômades, crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e 

crianças de outros grupos e zonas desfavorecidas ou marginalizados. 

(BRASIL, 1997, p. 17-18). 

 

Cabe à escola o papel de promover respostas às diferenças individuais dos alunos, 

impulsionando a criação de mudanças em nossas políticas públicas e buscando refletir sobre as 

condições de acesso, participação e aprendizagem dos alunos. Isso concebe a escola como um 

espaço que valoriza as diferenças.  
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No ano de 2000, foi apresentado pela 1° vez o texto da Lei Brasileira de Inclusão com 

o nome de “Estatuto das Pessoas com Deficiência” pelo Deputado Paulo Paim. Três anos 

depois, no ano de 2003, a proposta do texto composto pelo grupo de trabalho é colocada em 

consulta pública no portal de democracia a pedido da Deputada Mara Gabrilli, nomeada na 

ocasião a relatora do projeto na Câmara dos Deputados. Já em 2015, com a aprovação do texto 

substitutivo de autoria da relatora Deputada Mara Gabrilli na Câmara dos Deputados. Sendo 

aprovado o texto, que defende os direitos as pessoas com deficiência, sendo  relatado pelo 

Senador Romário Farias. Logo após, a presente lei foi sancionada pela Presidente Dilma 

Roussef.  

 

3 A IMPORTÂNCIA DA LBI 

 

O ato de incluir é a capacidade de entender, reconhecer e respeitar as diferenças, é saber 

conviver e compartilhar experiências frente às limitações. O ato de incluir possibilita às pessoas 

com deficiência a oportunidade de ocuparem o seu espaço na sociedade 

Segundo o censo do IBGE, em 2010, cerca de 45,6 milhões de pessoas tem algum tipo 

de deficiência, sendo que neste universo a maioria das pessoas tem mais de um impedimento, 

mais de uma limitação. Conforme o Art°1 da LBI (2015), “com a sanção da lei, a mesma visa 

assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades 

fundamentais por pessoa com deficiência, visando a inclusão social e cidadã”.  

Torna-se necessário que a mesma lei seja executada em toda a sociedade, em todas as 

áreas, buscando tratar as pessoas com deficiência de forma igualitária, trabalhando suas 

barreiras impostas pelo meio. Nesse sentido, para o Guia da LBI (p.13, 2015), “conclui-se que 

quanto mais damos acesso e oportunidade, menores dificuldades sentirão ao executar os seus 

serviços, superando assim suas limitações”. 

A LBI veio para afirmar a autonomia e a capacidade da pessoa com deficiência no ato 

de exercer condições de igualdade. As inovações da LBI alcançaram várias áreas, uma delas foi 

a área do trabalho, onde a mesma traz a oportunidade da pessoa com deficiência ser empregada 

de forma igualitária em instituições públicas ou privadas, nas quais essas mesmas pessoas terão 

a oportunidade de obter conhecimento, habilidades e aptidões para o exercício de sua função, o 

que permite o desenvolvimento profissional do indivíduo. Sobre isso, a LBI, em seu Artigo 34 

inciso II, reza que “A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidade com 
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as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por 

trabalho de igual valor”.  

A lei traz como principal inovação a mudança no conceito de deficiência, que agora não 

é mais entendido como algo biológico da pessoa com deficiência, mas sim como o resultado da 

interação das barreiras impostas pelo meio com as limitações de natureza física, mental, 

intelectual e sensorial do indivíduo. Portanto, vale ressaltar que a LBI traz consigo soluções 

objetivas e práticas para todas as áreas, facilitando a inclusão do indivíduo em seu meio social.   

 

a) Benefícios da Lei Brasileira de Inclusão 

Com a ideia de avançar nos direitos da pessoa com deficiência, a LBI trouxe benefícios 

na promoção da pessoa com deficiência, atendendo a um novo paradigma, o qual busca incluí-

la na sociedade. Assim, surgem alguns benefícios, são eles: direito à igualdade e não à 

discriminação, direitos fundamentais: direito à vida, direito à Habilitação e a reabilitação, 

direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito ao trabalho, direito à assistência 

social, direito à Previdência Social, direito à cultura, ao esporte, ao turismo, ao lazer, direito ao 

transporte e Mobilidade, direito à acessibilidade, direito à ciência e tecnologia, direito ao acesso 

à Justiça e etc...            

Estes benefícios visam a participação plena e efetiva do indivíduo na sociedade em 

iguais condições com as demais pessoas. Já no Âmbito Escolar, a presente lei trouxe como 

principal direito à pessoa com deficiência o asseguramento de que o sistema educacional 

cumpra com o seu dever de incluir os deficientes em suas escolas, oferecendo qualidade em sua 

educação, de forma que o mesmo não sofra nenhuma discriminação ou violência. Aqui são 

citados três pontos cruciais para a Educação: acessibilidade, educação bilíngue para as pessoas 

com Deficiência Auditiva e tecnologia assistiva. 

Na perspectiva de uma educação para todos, a acessibilidade é um elemento integrante 

da promoção de uma educação de qualidade, o que garante direito ao acesso e a participação 

dos alunos deficientes no contexto escolar. Referente a isso o Artigo 28 inciso II apresenta que 

“[...] Visa a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem por meio 

da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a 

inclusão plena.”. 
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Ainda no Artigo 28 inciso IV, há a menção “Oferta da educação bilíngue, em libras 

como primeira língua e na modalidade de escrita a Língua Portuguesa como segunda língua em 

escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas.” 

A educação do surdo pela proposta bilíngue apresenta como primordial o acesso da 

criança, com deficiência auditiva, à sua Língua materna, sendo de preferência a vivência e 

aprendizagem desta estimulada pelo contato com comunidade surda, na qual estará inserida 

quando maior. Seu desenvolvimento na Língua materna é considerado primordial para o 

aprendizado da segunda Língua (língua oral), em sua forma escrita a ser aprendida na escola.    

"(...) efetivada em língua de sinais, independente dos espaços em que o processo se desenvolva. 

Assim, paralelamente às disciplinas curriculares, faz-se necessário o ensino de língua 

portuguesa como segunda língua, com a utilização de materiais e métodos específicos no 

atendimento às necessidades educacionais." (SALLES, et al; 2004 p 47) 

Por fim, a Tecnologia Assistiva vem como uma área do conhecimento de característica 

interdisciplinar que auxilia a vida diária e prática da pessoa com deficiência. Ela engloba 

recursos, metodologias, estratégias práticas e serviços que promovem a funcionalidade dos 

deficientes, visando sua autonomia e independência, contribuindo assim para sua inclusão 

social, conforme o Artigo 28 inciso VI, que se refere a “pesquisas voltadas para o 

desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de 

equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva.” 

 

4 OS AVANÇOS DA LBI NO ÂMBITO ESCOLAR 

 

No início do século 21, o sistema educacional era ofertado de duas formas: a escola 

regular e a escola especial. Com a sanção da Lei 13.146- LEI BRASILEIRA DE INCLUSAO, 

o sistema escolar teve que se adequar, adotando recursos e buscando melhorias em sua estrutura 

arquitetônica e pedagógica para facilitar a comodidade e uma boa educação dos deficientes na 

escola. 

O ganho se deu a todos, por viverem com as diferenças, sendo a escola um espaço de 

formação, onde as pessoas com deficiência devem ser valorizadas, conhecendo o que elas são 

e o que podem ser. 
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Ao afirmar o direito a acessibilidade aos alunos com deficiência, o contexto escolar 

renova o compromisso da gestão em articular ações que eliminem as barreiras que impedem a 

participação e a aprendizagem de todos os alunos.  

A inclusão escolar tem como objetivo a construção de uma escola acolhedora, onde não 

existam critérios ou separações, o que atribui concepções e práticas nas quais o professor, como 

mediador do conhecimento, possa compreender as diferenças e ao mesmo tempo contribuir para 

a transformação da realidade histórica da segregação escolar e social do indivíduo com 

deficiência, tornando efetivo o direito de todos à Educação. Werneck (1997) reforça essa ideia 

afirmando que “A escola será tanto mais democrática à medida que acolher, educar e ensinar a 

todos, ao mesmo tempo em que respeite as diferenças individuais, estimulando em especial o 

desenvolvimento da capacidade do aluno de aprender a aprender”. 

A palavra inclusão escolar é muito mais do que se preocupar com a mobilidade do aluno 

na escola. A atenção deve partir da equipe pedagógica com o ato de desenvolver uma educação 

com resultado, impedindo que existam lacunas em seu processo de aprendizagem. Um fator 

muito importante também é a participação dos pais na escola, como também em casa, 

impulsionando os seus filhos a criarem um hábito e o interesse em busca de novos 

conhecimentos. Entretanto, o professor deve compreender que o seu aluno com deficiência 

precisa de liberdade para aprender do seu modo, de acordo com suas condições. O mesmo 

também pode se ater aos recursos adaptados, caso veja que o seu aluno não conseguiu assimilar 

o conteúdo, pois tudo isso ajuda no crescimento como um todo dentro e fora da escola. 

 

Além de ser um direito, a Educação Inclusiva é uma resposta 

inteligente às demandas do mundo contemporâneo. Incentiva uma 

pedagogia não homogeneizadora e desenvolve competências 

interpessoais. A sala de aula deveria espelhar a diversidade humana, 

não as esconder. Claro que isso gera novas tensões e conflitos, mas 

também estimula as habilidades morais para a convivência 

democrática. O resultado final, desfocado pela miopia de alguns, é uma 

educação melhor para todos. (MENDES, 2012)     

 

O mediador deve ter atenção e estimular o seu aluno a desenvolver habilidades e 

competências para sua vida cidadã. Há, entretanto, necessidades que interferem de maneira 

significativa no processo de ensino aprendizagem e que exigem uma atitude específica em cada 

escola, principalmente uma formação continuada do educador. Quando o aluno apresenta 

necessidades específicas, decorrente de suas condições, o mesmo poderá se beneficiar dos 
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apoios especializados (AAE), como de ensino de linguagens e códigos, mediação para o 

desenvolvimento de estratégias de pensamento, adaptações do material e ambiente, ampliação 

dos recursos educacionais e aceleração de conteúdos, conforme suas necessidades. 

 

A construção da competência do professor para responder com 

qualidade às necessidades educacionais especiais de seus alunos em 

uma escola inclusiva, pela mediação da ética, responde a necessidade 

social e histórica de superação das práticas pedagógicas que 

discriminam, segregam e excluem, e ao mesmo tempo, configura, na 

ação educativa, o vetor de transformação social para a equidade, a 

solidariedade, a cidadania. (XAVIER, 2002). 

 

Nesse sentido, a formação continuada do professor deve ser um compromisso dos 

sistemas educacionais comprometidos com a inclusão para que os professores sejam capazes 

de analisar os domínios de conhecimento dos alunos, suas limitações no processo de ensino 

aprendizagem e execução das atividades, isso no intuito de avaliar as informações para o 

aprimoramento no atendimento dos alunos em sala de aula.  

Nos dias de hoje a inclusão escolar vem andando lentamente, pois nos deparamos com 

frequência com as resistências dos professores e direção manifestadas por meio de 

questionamentos, no intuito de apresentar soluções rápidas de aplicação imediata, causando 

péssimos resultados. Com isso, o professor se sente desmotivado e fora do processo, por não 

atingir um bom resultado com seu aluno, esquecendo-se do seu papel na sociedade, onde 

continuam excluindo o seu aluno de todo o processo de ensino aprendizagem e social, causando 

frustações e fracassos, dificultando a inclusão. Cabendo ao corpo diretivo a sensibilização no 

ato de incluir que não só depende dos professores, mas de toda a comunidade escolar.  Ainda 

há muito que caminhar para uma educação igualitária, em que as escolas possuam estrutura 

pedagógica e profissional que possam articular da melhor forma o educar. 

 

Mas temos que pensar que para que a inclusão se efetue, não basta estar 

garantido na legislação, mas demanda modificações profundas e 

importantes no sistema de ensino. Essas mudanças deverão levar em 

conta o contexto socioeconômico, além de serem gradativas, 

planejadas e continuas para garantir uma educação de ótima qualidade. 

(BUENO,1998). 
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Conclui-se que para ocorrer a inclusão escolar é preciso que haja uma transformação no 

sistema de ensino que venha beneficiar a toda e qualquer pessoa com deficiência, levando em 

consideração suas limitações. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo da produção desse artigo foi discutir sobre a contribuição da Lei Brasileira 

de Inclusão (LBI) de número 13.146 como proposta de mudança da realidade escolar, à luz dos 

referenciais políticos e educacionais que asseguram à pessoa com deficiência o direito à 

escolarização, possibilitando condições de igualdade, de participação e de aprendizagem. Para 

isso, a educação deve ter um caráter amplo, favorecendo à construção do indivíduo de forma 

cidadã. Faz-se necessário conhecer o desenvolvimento humano e suas relações no processo de 

ensino-aprendizagem, levando em consideração que cada aluno possui seu próprio processo de 

aprendizagem. A escola deve se utilizar de novas tecnologias, investir na capacitação dos seus 

professores a fim de assessorar o professor na resolução de problemas no cotidiano da sala de 

aula, fazendo com que o educador crie alternativas que possam beneficiar seus alunos. 

Tendo em vista a efetividade do direito à acessibilidade como elemento fundamental 

para a comunidade escolar, tratou-se da importância dos benefícios e avanços da LBI no 

ambiente escolar.  

No intuito de contribuir para as pessoas com deficiência, esclarecendo os seus direitos, 

falou-se sobre a questão norteadora desse estudo “Como a LBI está contribuindo para os 

avanços no ambiente escolar”, em que foi possível notar o processo de inclusão como 

responsabilidade de toda sociedade, o que promove a equidade em todo contexto social. 
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AS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 

EIXO TMÁTICO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

SANTOS, Gleise Conceição (FSLF)1 

                                             ORIENTADORA: SILVA, Guadalupe de Moraes Santos (FSLF)2 

 

RESUMO 

Este trabalho propõe uma analise sobre a tecnologia na educação com propósitos de 

desenvolver práticas para facilitar a aprendizagem em sala. Uma das principais características 

que defere a nossa sociedade atualmente é a tecnologia. O que levou a escolha desse tema foi a 

falta e precisam da tecnologia no âmbito escolar, a função dessa ferramenta e a melhoria do 

desenvolvimento e motivação do processo de ensino e aprendizagem para os discentes. 

Construindo métodos para ser aplicados em sala de aula, estimulando assim o aluno e o 

professor a conhecer outras fontes de pesquisas como a internet que disponibiliza de um leque 

de informações. A metodologia adotada para esse estudo e pesquisas qualitativa de punho 

bibliográfico, o tema surgiu com o contado no âmbito escolar vendo as necessidades 

encontradas por eles no dia a dia, não só em sala de aula como na gestão como todo da escola. 

Essa ferramenta contribuirá gradativamente no processo de ensino e aprendizagem dentro e fora 

da sala de aula. 

Palavras-chave: Tecnologia. Sala de Aula. Prática Pedagógica. 

 

ABSTRACT 

This paper proposes an analysis of technology in education with the purpose of developing 

practices to facilitate classroom learning. One of the main characteristics that defends our 

society today is technology. What led to the choice of this theme was the lack and need of 

technology in school, the function of this tool and the improvement of the development and 

motivation of the teaching and learning process for students. Constructing methods to be 

applied in the classroom, thus stimulating the student and teacher to know other sources of 

research such as the internet that offers a range of information. The methodology adopted for 

this study and qualitative research of bibliographical fist, the theme arose with the counted in 

the school context seeing the necessities found by them in the day to day, not only in the 

classroom as in the management as all of the school. This tool will gradually contribute to the 

process of teaching and learning inside and outside the classroom. 

                                                             
1 *Trabalho elaborado sob a orientação da Profª Ma. Guadalupe de Morais Santos Silva 

 Acadêmica Gleise Conceição Santos do 8º período do Curso de Pedagogia da Faculdade São Luís de 

França. 
2 Possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Sergipe (1997), graduação em 

Pedagogia pela Faculdade São Luís de França (2007) e mestrado em Educação Física pela Universidade 

Federal de Sergipe (2014). Membro do grupo GPGFOP- UNIT/Capes. Avaliadora do Guia do Estudante 

da Editora Abril. Atualmente é professora de educação física da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora 

do Socorro, Coordenadora do Programa Novo Mais Educação - Secretaria de Educação de Nossa 

Senhora do Socorro, Coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade São Luís de França e professora 

da Faculdade São Luís de França. Tem experiência nas áreas de Saúde e Educação, com ênfase em 

Pedagogia, atuando principalmente nos seguintes temas: Práticas Pedagógicas, Estágio Supervisionado, 

Educação, EJA, Alfabetização, Gestão e Formação de Professores.  
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INTRODUÇÃO 

         A tecnologia na educação se define por facilitar o acesso à informação, 

disponibilizando assim, desse conhecimento, para facilitar a gestão de uma escola como todo, 

pois, com ela terá uma oportunidade de conhecer o mundo dentro e fora da sala de aula. A 

escolha desse tema partiu das necessidades que as escolas vêm tento partindo de secretaria a 

sala de aula.  

De acordo com Freire, “(1969, p.98)” á tecnologia faz parte do natural desenvolvimento 

dos seres humanos. A tecnologia se faz presente em toda e qualquer lugar nos dias de hoje, com 

ela podemos participar de eventos, aulas online, até mesmo provas, sempre ela irá esta mudando 

para melhor se adequar com o avanço da tecnologia educacional. Paulo Freire, mesmo não se 

considerando contemporâneo, não ficou atado ao passado, mas caminhou com seu tempo.   

Conforme frase proferida pelo mesmo: “faço questão enorme de ser um homem de meu tempo 

e não um homem exilado dele” (FREIRE, 1984). 

Um ponto importante e a escola caminhar junto à tecnologia, pois com ela não só alunos 

como professores e toda equipe de poderá disponibilizar dessa ferramenta que facilitara bastante 

o manuseio de suas atividades. Perante Freire & Papert (1996),  

 

a minha questão não é acabar com escola, é mudá-la completamente, é 

radicalmente fazer que nasça dela um novo ser tão atual quanto a tecnologia. 

Eu continuo lutando no sentido de pôr a escola à altura do seu tempo. E pôr a 

escola à altura do seu tempo não é soterrá-la, mas refazê-la” (FREIRE & 

PAPERT, 1996). 

 

Segundo Freire 1996, não é necessário acabar com a escola e sim possibilitar novas 

metodologias de ensino, pois a tecnologia e uma ferramenta que estrema necessidade hoje em 

dia, até mesmo em algumas escolas já possuem diários digital. Além de motivar o uso da 

tecnologia entre esses profissionais, é preciso ainda ajudá-los a empregá-la da melhor maneira 

possível, oferecendo treinamentos, aulas de informática e até funcionários auxiliares para deixá-

los mais seguros com o uso dos novos recursos. 
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2 CONCEITO DA TECNOLOGIA  

 

O conceito da tecnologia esta relacionado a um produto da ciência relacionado a ciência 

e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a 

resolução de problemas, sendo uma aplicação de práticas do conhecimento científico em 

diversas áreas de pesquisas, Kenski (2003).  

Corroborando com Kenski (2003), a palavra vem da origem grego “Tekhne” que 

significa “técnica, arte, ofício” juntamente com o sufixo “logia” que significa estudo. Portanto 

a tecnologia trata-se do estudo de técnica que vem se desenvolvendo desde sempre. A partir 

do séc. XX destacam-se as tecnologias da informação e comunicação através da evolução da 

telecomunicação, utilização dos computadores, desenvolvimento da internet.com isso o acesso 

à tecnologia foi sendo facilitada podendo assim ser utilizado a favor educação.  Perante Freire 

(1998),  

 

a educação constitui-se em um ato coletivo, solidário, uma troca de 

experiências, em que cada envolvido discute suas ideias e concepções. A 

dialogicidade constitui-se no princípio fundamental da relação entre educador 

e educando. O que importa é que os professores e os alunos se assumam 

epistemologicamente curiosos (FREIRE, 1998, p. 96). 
 

  

      Com a tecnologia ajuda na modificação do universo, estamos conectados 24 horas por 

dia e podemos acompanhar tudo em tempo real em qualquer lugar do mundo, com esse 

desenvolvimento digital. Todo o nosso progresso tecnológico, que tanto se louva, o próprio 

cerne da nossa civilização, é como um machado na mão de um criminoso.” (Einstein, Albert). 

 

Segundo Einstein, toda tecnologia ela e bem vinda quando sabemos usa-las de maneira 

corretamente, quando o uso dela e indevido pode causar vários danos não só no ambiente 

escolar como fora dele. 

A verdade e que tecnologia sempre acompanhou o ser humano, o ser humano sempre 

buscou ampliar suas tecnologias podemos dizer que a tecnologia e a sociedade sempre 

estiveram lado a lado no processo evolutivo, engana-se quem pensa que a tecnologia foi 

inventada somente nos séculos atuais podemos perceber isso no mundo do trabalho, no 

consumo e nos hábitos da população, como exemplo pedir uma refeição, um transporte, fazer 

uma compra, uma transferência e realizar uma reunião pelo celular. Nunes afirma que,  

http://www.citador.pt/frases/citacoes/a/albert-einstein
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o uso das novas tecnologias na educação [...] deve ser feito com cuidado para 

que a tecnologia [...] não se torne para o professor apenas mais uma maneira 

de ‘enfeitar’ as suas aulas, mas sim uma maneira de desenvolver habilidades 

e competências que serão úteis para os alunos em qualquer situação da vida” 

(NUNES, 2007).   

 

2.1 A Tecnologia na Sala de Aula 

  

        A tecnologia surge para facilitar a vida humana e seus interesses, a partir do século XVIII 

com a Revolução Industrial e a ascensão do capitalismo às tecnologias desenvolvem-se em um 

ritmo acelerado, até atingir aos dias contemporâneos onde vemos a tecnologia muito mais 

avançada. Assim, a sociedade cada vez mais se torna tecnológica, inclusive na educação que 

necessita de especialização de suas ciências.  

Neste contexto, aparece um novo formato de educação, no qual giz, quadro e livros não 

são mais os únicos instrumentos para dar aulas que os professores possuem, necessitando assim 

desenvolver um conjunto de atividades pedagógica a partir das tecnologias disponíveis na sala 

de aula e as que os alunos trazem em sua bagagem.  

Em sala de aula, as principais tecnologias usadas pelos professores são o quadro e o giz, 

pelos alunos são os materiais escolares (lápis, caneta, caderno etc.), carteiras e cadeiras. Existe 

ainda no colégio a TV-pendrive, o Datashow, aparelho de DVD entre outros, assim como o 

celular que os alunos trazem para sala de aula é a principal fermenta em sala de aula, para 

melhor facilitação e fixação do aprendizado fazendo com que o interesse do aluno aumente 

gradativamente em seus estudos, Calado (2001) reporta que, 

 

[...] ao acolher positivamente os avanços tecnológicos, [Freire] nunca abdicou 

de fazê-lo, de modo crítico, a exemplo de como se posiciona frente à 

utilização de novas tecnologias, no caso específico da penetração da 

informática nas escolas: ‘Já disse que faço questão de ser um homem do meu 

tempo. O problema é saber a serviço de quem, e de quê, a informática estará 

agora maciçamente na educação brasileira (CALADO, 2001, p. 27). 

 

Com aulas de informática dentro das escolas pode contribuir gradativamente dentro das escolas 

pode contribuir significativamente para melhor resultado no/processo de ensino e 

aprendizagem.  
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3 O COMPUTADOR NA EDUCAÇÃO  

   

     Está conectado com várias mudanças não só dentro como fora da sala de aula, uma 

ferramenta que entra na vida do professor certamente o mais novo recurso nessa nova prática 

de ensino, sendo assim essa ferramenta faz com que não só o professor como o aluno tenham 

uma nova visão do conhecimento dentro da sala de sala, o computador não e só passar 

pesquisas e sim ir além buscando várias maneiras de vê o mundo  abrindo novos conhecimentos 

fazendo assim melhor entendimento dos conteúdos. Ainda com Freire (1984),   

 

[...], a questão que se coloca é: a serviço de quem as máquinas e a tecnologia 

avançada estão? Quero saber a favor de quem, ou contra quem as máquinas 

estão sendo postas em uso [...] Para mim os computadores são um negócio 

extraordinário. O problema é saber a serviço de quem eles entram na escola 

(FREIRE, 1984). 

 

 A escola estará fazendo dois papeis além do conhecimento nessa área estava fazendo 

com que o aluno já tenha um conhecimento ao entra no mercado de trabalho, que nos dias de 

hoje e algo exigido nos currículos para te oportunidade de emprego. Saber manusear o 

computador e como saber ler nos anos 50, todo conhecimento aprendido no mesmo e de extrema 

importância, pois será em pouquinho em pouquinho que não só os alunos ou os professores irão 

aprender algo novo e sim toda uma sociedade. 

 

4 CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES PARA O USO DAS TECNOLOGIAS  

  

       É de fundamental importância que o professor tenha conhecimento sobre os rendimentos 

dos recursos tecnológicos, para poder utilizá-los como instrumentos para o conhecimento. O 

desenvolvimento dos professores é de estrema importância para a melhoria da qualidade de 

ensino.  

Computador e internet na sala de aula nas mãos de professores treinados 

formam  um  importante  instrumento  de  ensino.  Ter acesso á internet não é 

mais uma questão de aumentar a capacidade de raciocínio.  Passou a ser vital.  

“É como saber ler e escrever nos anos 50. (SCHWARTZ, 1999).  
 

      É preciso que o professor compreenda as mudanças que estão ocorrendo no mundo 

e a necessidade da escola ir junto a esses processos, a escola deve deixar de ser somente 

transmissora de informação e direcionar sua interação com a aprendizagem, é a busca da 
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informação significativa, da pesquisa, a mudança de projetos e não somente a transmissão de 

assuntos específicos. E a tecnologia está ai como instrumento para essa aprendizagem.  

Nos tempos de hoje temos que buscar a conhecimento para que as novas gerações 

tenham toda a capacidade de saber lhe da com essas ferramentas que veio para facilitar os 

estudos e a sociedade como um todo. 

 

O debate oferece aos professores a oportunidade de se organizarem 

coletivamente para melhorar as condições em que trabalham, e demonstrar ao 

público o papel fundamental que eles devem desempenhar em qualquer 

tentativa de reformar as escolas públicas. (GIROUX 1997). 
 

Muita das vezes a falta de equipamento e capacitação tecnológica para os professores 

dificulta a entrada da tecnologia em algumas escolas. Mas quando a escola não disponibiliza 

dessas ferramentas alguns docentes procuram meios para ter essa capacitação com cursos fora 

da escola do seu próprio bolso  para se capacitar e assim passando adiante para seus alunos. 

 

5 PORQUE USAR A TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 

      A tecnologia engloba vários fatores dentro da área da educação com ela podemos nos 

aperfeiçoar criando várias metodologias para que possamos tornar alunos com maiores 

capacidades de desenvolvimento facilitando assim seu aprendizado. Segundo Caron (2013) 

existem motivos entre benefícios,  vantagens e curiosidades sobre o uso da tecnologia para 

educação, são eles: 

• Aprimorar a qualidade da educação: proporcionando novos caminhos para o ensino 

e aprendizagem, além de novas metodologias, formando educadores e os ajudando a 

descobrir estratégias inovadoras para o aperfeiçoamento do processo educacional. 

• Tornar as aulas mais atraentes e inovadoras: ampliando possibilidades para alunos 

e para professores e transformando a aprendizagem, tornando-a mais motivadora e 

significativa. 

 

• Contribuir para a diminuição das reprovações e da evasão escolar: auxiliando os 

alunos com facilidades ou dificuldades de aprendizagem através da educação 

personalizada, e despertando o interesse deles para os estudos. 
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• Aumentar a integração e o diálogo entre alunos e professores: incentivando a 

autoconfiança, afetividade, autonomia e socialização entre docentes e discentes. 

 

• Auxiliar na melhoria do desempenho dos alunos: ampliando a sala de aula para fora 

do horário e do ambiente escolar, e melhorando, inclusive, a produtividade na lição de 

casa. 

 

• Estimular alunos a aprenderem e a ensinarem: aumentando, também, o diálogo com 

a família, em casa, sobre os assuntos vistos em aula. 

 

• Despertar a curiosidade e as novas descobertas: estimulando novas experiências 

através da cultura digital, construindo novas competências e contribuindo para o 

desenvolvimento de crianças e adolescentes. 

 

       Com essas contribuições para tecnologia o desenvolvimento de cada aluno irá se 

desenvolver gradativamente melhorando seu desempenho não só na área da tecnologia. 

 

As mudanças na  educação  dependem  também  dos  alunos .  Alunos curiosos 

e motivados facilitam enormemente o  processo,  estimulam  as melhores 

qualidades do professor, tornam-se interlocutores   lúcidos  e  parceiros  de  

caminhada  do  professor-educador.  Alunos motivados aprendem  e  ensinam,  

avançam  mais,  ajudam  o  professor  a ajudá-los melhor. Alunos que provêm 

de famílias abertas, que apoiam as mudanças,  que  estimulam  afetivamente  

os  filhos,  que  se  envolvem ambientes  culturalmente  ricos,  aprendem  mais  

rapidamente,  crescem mais confiantes e se tornam pessoas mais produtivas. 

(MORAN, 2000).   
 

  Os alunos reagem a essa tecnologia com motivação, curiosidade a quere aprender 

sempre mais e algumas deles já vem com esse conhecimento de casa, até mesmo com o uso do 

celular que a depender como use ao ter disponibilidade com o computador não terá dificuldade 

algumas. As tecnologias fazem com que os professores e a própria escola se renovem (KENSKI, 

2003, p. 13). 

Segundo Kenski a tecnologia deve andar de mãos dadas com a escola e os professores 

pois, com essa tecnologia a escola dará um brande passo para as atividades da escola dentro ou 

fora da sala de aula. E para o professor será de grande ajuda para melhor desenvolvimento de 
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seus alunos em sala de aula onde o mesmo estará adquirindo conhecimento para melhor 

desempenho no mercado de trabalho.   

 

6 CONCIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esse trabalho tem como principal objetivo ressaltar a importância da tecnologia para a 

educação, facilitando assim os procedimentos na escola em geral. Aprimorando os 

conhecimentos a tecnologia pode e deve ser uma ferramenta  para o processo de ensino e 

aprendizagem os docentes  compreende as mudanças que estão acontecendo com o uso da 

tecnologia, para isso a capacitação dos professores para o rendimento dos alunos. Enquanto a 

escola e indispensável a formação de crianças e adolescentes, a tecnologia tem potencial 

transformador e em um contexto onde as conexões virtuais.  

Sendo assim, aprender algo novo requer participação, envolvimento e inovação com o 

acesso ao laboratório de informática que sejam acompanhados pelos professores para direcionar 

a aula, para que assim o mesmo esteja estimulado a aprender. A relação professor/aluno e de 

fundamental importância fazendo a troca de conhecimento, pois repassar conhecimentos exige 

e requer força de vontade desempenho e criatividade, e sempre bom aperfeiçoar a cada dia com 

metodologias que envolva a tecnologia na sala de aula. Fazendo assim o contexto escolar da 

tecnologia dentro do âmbito escolar, porém e importante que os professores ao utilizar essas 

ferramentas saibam manejar expondo aos seus alunos o real sentido de utiliza-las  e como fazer 

este uso.  

Para isso o professor deve fazer o planejamento de suas aulas passando um significado 

para que não se tornem “chatas” considerada pelos alunos. Portanto, a escola juntamente com 

os professores deverá estar sempre atualizada em relação às tecnologias para passar para seus 

alunos fazendo com que essas ferramentas, data show, o próprio celular, computador sejam 

utilizadas constantemente pelos estudantes e quando  o mesmo sair da unidade de ensino terá 

um bom conhecimento  para o mercado de trabalho. 
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A AULA-PASSEIO COMO CONSTRUÇÃO DE APRENDIZAGEM 

EIXO TMÁTICO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

SÀ, Verônica Maria Oliveira de 1 

Orientadora: SILVA, Guadalupe de Moraes Santos Silva2 

 

RESUMO 

Este artigo tem como principal objetivo analisar como a aula-passeio contribui no processo de 

ensino-aprendizagem, e como essa prática possibilita o desenvolvimento do aluno através do 

estímulo à pesquisa de campo. Além disso, identificar o processo de ensino aprendizagem, 

mostrando as ferramentas metodológicas e como desenvolver a didática de avaliação e 

planejamento junto às técnicas de Celestin Freinet. Esta pesquisa é qualitativa e de cunho 

bibliográfico com base nos estudos de Celestin Freinet, Neste sentido, o problema a ser 

discutido neste estudo foi: se a aula-passeio pode possibilitar o desenvolvimento do aluno 

através de estimulo à pesquisa de campo? A aula passeio é uma estratégia de ensino que 

promove o crescimento do aluno no seu desenvolvimento pessoal e na assimilação de conteúdo, 

melhorando os seus resultados e, fazendo com que os mesmos tenham contato direto com a 

realidade. A inquietação pelo tema partiu de uma experiência pessoal vivida como professora 

do ensino fundamental com os alunos do 5º ano, no qual pude perceber um grande 

desenvolvimento do aluno e participação no projeto da aula-passeio, partindo dessa motivação 

me aprofundei no trabalho de campo, exercendo assim formas de ensino aprendizado e 

diferentes desenvolturas para que o aluno possa driblar as dificuldades enfrentadas pelos 

professores na educação para construção do conhecimento. Desta forma este estudo justifica-

se por entender esse conjunto de técnicas fundamentais na aula – passeio como instrumento 

didático em sala na produção do sentido pessoal do aluno. 

Palavras-chave: Aula-passeio. Celestin Freinet. Prática Educativa.  

 

ABSTRACT 

This article has as main objective to analyze how the class-walk contributes in the teaching-

learning process, and how this practice makes possible the development of the student through 

the stimulation to the field research. In addition, identify the process of teaching learning, 

showing the methodological tools and how to develop the didactics of evaluation and planning 

with the techniques of Celestin Freinet. In this sense, the problem to be discussed in this study 

was: if the lecture-walk can make possible the development of the student through the 

stimulation of the field research? The Ride Class is a teaching strategy that promotes student 

growth in their personal development and in the assimilation of content, improving their results 

and making them have direct contact with reality. The restlessness for the theme started from a 

personal experience lived as a teacher of elementary school with the students of the 5th grade, 

in which I could perceive a great development of the student and participation in the design of 
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the class-promenade, starting from this motivation I deepened in the work of field, thus 

exercising forms of teaching and learning different ways so that the student can overcome the 

difficulties faced by teachers in education for the construction of knowledge. In this way, this 

study is justified by understanding this set of fundamental techniques in the classroom - walking 

as a didactic instrument in the classroom in the production of the student's personal sense. 

Keywords: Classroom-walk. Celestin Freinet. Educational Practice. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A aula passeio incentiva a descoberta para um novo conhecimento através da visão, da 

audição e do tato, interagindo e agindo com métodos pedagógicos apresentados no decorrer da 

atividade de sala de aula e agregando conhecimento para o aluno, abrindo assim possibilidades 

para cada criança indagar, criar relações e entender a natureza cognitiva, estética, política e 

ética de seu ambiente, atribuindo-lhe significados, enriquecendo assim o conhecimento por 

meio de uma observação que seja contemplativa, mas que também deve ser crítico. 

Esse artigo tem como principal objetivo analisar como a aula-passeio contribui no 

processo de ensino-aprendizagem, e como essa prática possibilita o desenvolvimento do aluno 

através do estímulo à pesquisa de campo, procurando assim várias formas, práticas e técnicas 

para melhor compreensão do conteúdo, além disso, identifica o processo de ensino 

aprendizagem, no qual relata as competências de ensinar, de aprender e de motivar 

adequadamente para esse processo de ensino e aprendizagem, com a observação e a reflexão 

crítica sobre a prática e influência e é influenciada pelo contexto de inserção no cotidiano. Esta 

pesquisa e qualitativa de cunho bibliográfico com base nos estudos de Celestin Freinet o qual 

propõe formas diferenciadas de trabalho com os alunos, para melhor compreensão do 

aprendizado. 

Apesar de uma grande dificuldade em sistematizar as observações, discussões e 

descrições realizadas com as atividades, foi verificado que a prática contribuiu para uma melhor 

exposição oral dos estudantes que demonstraram uma clara capacidade de entendimento do que 

era proposto a cada atividade e avançaram na elaboração do conhecimento, associando 

inclusive, os estudos realizados com momentos vividos em seus cotidianos. 

Neste sentido, o problema a ser discutido neste estudo foi: se a aula-passeio pode 

possibilitar o desenvolvimento do aluno através de estimulo à pesquisa de campo? 

A motivação pelo tema partiu de uma experiência pessoal vivida como professora do 

ensino fundamental com os alunos do 5º ano, no qual pude perceber um grande 
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desenvolvimento, participação e assimilação de conteúdo, partindo dessa motivação me 

aprofundei no trabalho de campo, exercendo assim formas de ensino aprendizado e diferentes 

desenvolturas para que o aluno possa driblar as dificuldades enfrentadas pelos professores na 

educação para construção do conhecimento. 

 A experiência que a criança obtém na aula passeio é um aprendizado para sua vida em 

diversas dimensões, como: autonomia, cooperativismo e autogestão. A aula passeio é uma 

estratégia de ensino que promove o crescimento do aluno e o seu desenvolvimento, melhorando 

os seus resultados e, fazendo com que os mesmos tenham contato direto com a realidade, 

através da pesquisa em campo com livre expressão estabelecendo a relação teoria/ prática que 

viabiliza a construção do conhecimento acerca da temática estudada. 

Celestin Freinet o educador francês em 1920, apresenta várias ferramentas 

metodológicas a serem aplicadas desenvolvendo todo um método inovador e envolvente com 

os alunos, empregando uma nova escola a partir de uma filosofia de vida libertadora que faz 

sentido até hoje as escolas, contudo relata o desenvolver da didática de avaliação e 

planejamento junto às técnicas de Celestin Freinet, mostra processo de ensino no qual auxilia 

os professores através de análise de provas exercícios e respostas do aluno contribuindo para 

assimilação, fixação e compreensão do conteúdo preparando assim o aluno para enfrentar as 

exigências da sociedade no planejamento têm como objetivo de racionalizar, organização e 

coordenação da ação docente, articulando atividade escolar a problemática do contexto social. 

Por todos esses aspectos mencionados, fica a reflexão de que o trabalho de campo, antes 

de qualquer coisa, é um processo que sempre pode ser melhorado. Cada experiência, cada 

dificuldade é um aprendizado. Mais do que isso: é um conhecimento que não se perde, que se 

leva para toda a vida, desse modo o trabalho contextualiza os ideais de Celestin Freinet, um dos 

precursores desta estratégia à aula passeio, entretanto, esse conjunto de técnicas aplica como 

instrumento didático em sala na produção do sentido pessoal do aluno. 

 

2 AS TEORIAS DE CELESTIN FREINET  

 

O educador Francês em 1920 desenvolveu todo um método inovador e envolvente, 

empregou uma nova escola a partir de uma filosofia de vida libertadora que faz sentido ate hoje 

as escolas que usam seus ensinamentos. Celestin Freinet não dava aula convencional, sendo um 
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revolucionário na área da educação, pois trouxe contribuição significativa para pensar as 

práticas pedagógicas e o papel do professor e da própria criança nesse processo.  

Segundo Celestin Freinet (2004) a escola só terá uma construção estável, com todo o 

sabor desejável, se souber fazer crescer, na própria terra e ao ar livre, os seres frágeis, 

certamente, mas feitos também para enfrentar uma vida que é, sobretudo, luta e conquistas. 

Para Celestin Freinet nenhum homem pode ser considerado educador se não for fiel as 

suas tradições, sendo crítico e liberal. A educação humanista segundo o educador é formadora 

de pessoas livres, construtores de um juízo sólido de nobre caratê em seus alunos. Conforme 

Fleuri, (1998). Celestin Freinet se preocupou, sobretudo com a educação escolar de Crianças 

de 0 a 14 anos, enquanto Paulo Freire se ocupou inicialmente de adultos nos chamados 

"Círculos de Cultura" que pretendiam justamente escapar à escolarização tradicional.  

A técnica pedagógica de Celestin Freinet é construída com base na experimentação e 

documentação, uma prática educacional totalmente centrada na criança, atribuindo grande 

destaque dos trabalhos (atividades) manuais, tendo em vista a formação de criança ativas, que 

serão responsáveis por uma futura mudança social. 

 

Umas das técnicas infalíveis para o sucesso da proposta pedagógica de 

Célestin Freinet é posição do professor diante dos alunos. O professor deve 

ter em mente que a criança é da mesma natureza do adulto. A criança assim 

como o adulto não gosta de disciplinas rígidas, ainda mais quando se trata de 

obedecer passivamente uma ordem externa. (MICHELE, 2006, p.6). 

 

Costa (2006) defende a ideia de que não e necessário sufoca as crianças com matérias 

para que elas consigam aprender. O papel da escola e dos professores e de proporcionar 

situações por meio das quais as crianças sintam necessidade de agir, ou seja, fazer com que elas 

se dediquem intensamente à descoberta de algo que conseguiu despertar seu interessa. 

 

Dessa forma a técnica utilizada por Celestin Freinet tem o intuito de satisfazer 

as necessidades das crianças, e por isso, está alicerçada em três princípios que 

dependerão da base, do método e do meio. Assim a base é o conhecimento 

integral da criança, tendo como objetivo satisfazer e educar as crianças para 

suas necessidades e cabe ao meio ser harmonioso enquadrando-se no conjunto 

dos métodos. (COSTA, 2006, p.27). 

 

A função educativa de orientação de acordo com Celestin Freinet tem a obrigação de 

respeitar o conhecimento natural do cotidiano das crianças, pois “a formação educativa não está 

de modo algum confinada às paredes da escola” (FREINET, 1966, p.296). 
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Desse modo, o conjunto de experiências teóricas se torna indispensável na proposta 

pedagógica de Celestin Freinet, no qual o que importa e o professor saber amar, entender e 

satisfazer a carência da criança, o professor, contudo, deve respeitar e valorizar o conhecimento 

que elas trazem e conduzi-las da melhor forma. 

 

2.1 Histórico de Celestin Freinet 

 

De acordo com José (2010), Celestin Freinet nasceu em 15 de outubro de 1896, numa 

aldeia francesa de Gars, nos Alpes Marítimos, onde o pastoreio predominava. Um homem de 

família humilde e de pouca cultura, que revolucionou a educação na França. A Primeira Guerra 

eclodiu e a exigência de alistar-se o impediu de continuar estudando. Da Guerra, Celestin 

Freinet trouxe uma infecção pulmonar, causada por gases tóxicos, que o acompanhou pelo resto 

da vida. Em 1940, Celestin Freinet foi preso como perigoso editor clandestino. Ainda preso, foi 

mandado para o campo de concentração alemão em Var. Um ano mais tarde, foi libertado e 

passou a lutar na Resistência Francesa, até o fim da Guerra. Terminada a segunda Guerra, 

Celestin Freinet volta à cidade de Vence, onde organiza a "Cooperativa e o Manifesto pela 

Modernização da Escola". 

 

Celestin Freinet(1920)começou a lecionar na aldeia de Bar-sur-Loup, onde 

pôs em prática alguns de seus principais experimentos, como a aula - passeio 

e o livro da vida. No ano de 1925, Celestin Freinet filiou-se ao Partido 

Comunista Francês. Em 1928, Celestin Freinet e sua esposa (Élise Freinet, 

sua parceira e divulgadora) mudaram-se para Saint – Paul de Vence, iniciando 

intensa atividade. Passado cinco anos, foi exonerado do cargo de professor. 

No ano de 1935, o casal Freinet construiu uma escola própria em Vence.. Após 

um ano, foi libertado e reorganizou a escola. O educador liderou em 1956 a 

vitoriosa campanha: 25 Alunos por Classe. (LOUIS LEGRAND, 2010, p.12) 

 

Segundo (Baptista, 2004), O educador Francês Celestin Freinet, se engaja 

historicamente, entre os educadores identificados com a corrente da Escola Nova, que, nas 

primeiras décadas do século 20, se revoluciona contra o ensino tradicionalista, centrado no 

professor e na cultura enciclopédica, propondo em seu lugar uma educação viva em torno do 

aluno. 

É importante ressaltar que os interesses didáticos - educativos e o forte engajamento 

político, voltado para posições socialistas, acompanham toda a prática e proposta educacional 



 

234 
 

XI  MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

do educador Francês Célestin Freinet. O que fez que ele, ao longo de sua carreira, sofresse 

perseguições e fortes ameaças, pois suas ideias começaram a incomodar os conservadores 

Franceses. 

Célestin Freinet (1896-1966) foi um dos educadores que mais marcou a escola 

fundamental de seu país, neste século buscando novos meios de se relacionar 

com os alunos e de conduzir o trabalho na escola. Afirmando uma existência 

de uma dependência entre escola e o meio social, de forma a concluir que não 

existe uma educação ideal, só uma educação de classes. Demonstrou também 

a relevância da aula passeio para o ensino de ciências das séries iniciais, a 

técnica da aula passeio possui alguns momentos, os quais iniciam com o 

planejamento da mesma, até chegar à comunicação. (GADOTTI, 2002, p.179) 

A pedagogia de Celestin Freinet foi marcada pela construção de uma pedagogia popular 

com o intuito de destruir todos os pedaços de uma educação que passa enlouquecida e dá 

continuidade a exploração e à desigualdade social proporcionado pelo sistema capitalista. 

Celestin Freinet por ser contra esse sistema sofreu várias punições e perseguições.  

 

 

3 METODOLOGIA DE CELESTIN FREIT 

 

As competências de ensinar, de aprender e de motivar adequadamente para esse 

processo de ensino e aprendizagem, se aprendem e se desenvolvem com a observação e a 

reflexão crítica sobre a prática de influenciar e é influenciada pelo contexto de inserção no 

cotidiano. 

Celestin Freinet, por tanto percebeu que o esforço dos alunos que estava mais voltado 

para o que ocorria fora da escola do que dentro dela. Dessa forma, ele utilizava como uma de 

suas técnicas pedagógica a aula passeio, como intuito de buscar incentivo, estímulo ou 

inspiração extraescolares no processo de ensino aprendizagem, suas propostas de ensino estão 

baseadas em investigações a respeito da maneira de pensar da criança e de como ela construía 

o seu conhecimento.  

De acordo com Lima (2016) Celestin Freinet durante essas aulas passeio os alunos se 

expressavam livremente, usando o tateamento experimental para obterem descobertas, pondo 

em prática os seus atos de cooperação, a partir de suas reflexões sobre suas atividades 

individuais e coletivas. 

 



 

235 
 

XI  MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

[...] não tenha medo de sujar as mãos, de se machucar com uma martelada, de 

hesitar nos casos em que a criança mais viva domina a situação, de tatear, de 

se enganar, de recomeçar. Assim é a vida, e é o esforço que fazemos lealmente, 

para dominar seus incidentes, que constitui o principal elemento da nossa 

educação. (FREINET, 1996, p. 92). 
 

Os estudantes são orientados ainda sobre a temática que será desenvolvida na aula-

passeio sobre os objetivos da atividade, acerca da metodologia a ser aplicada e quais os 

resultados esperados com o trabalho. Dessa forma, faz-se necessário uma fundamentação 

teórica e prática que promova uma melhor compreensão acerca do real papel do professor no 

ambiente escolar. 

Ao definir os objetivos de aprendizagem, apresentar informações, propor tarefas, 

responder questionamentos, avaliar, mediar, os professores criam clima que afetam a 

motivação, o ensino e a aprendizagem. Neste sentido, é preciso saber de que modo específico 

essas ações docentes podem contribuir no envolvimento dos alunos, no interesse, na 

curiosidade, na motivação para aprender, no ingresso, na permanência e na construção de 

conhecimento. 

O professor é o responsável pela formação da identidade do seu aluno, estabelecer uma 

crença e impor um pensamento único. A formação do aluno vem de suas próprias crenças e 

valores e o papel do professor é apenas mediar essa formação respeitando a diversidade cultural 

que existe em sua classe, que para ele vai ser uma experiência imensa, utilizando-se de um 

processo histórico ou geográfico que possa interagir de forma simples com o contexto social e 

familiar sem que haja nenhum tipo de colisão de informações. 

 

As nossas técnicas ganharam a partida de métodos tradicionais que já não 

ousam dizer seu nome, porque nada lhes resta mostrar de que possam 

orgulhar-se: nem as máximas morais nem os princípios de instrução cívica 

que, antigamente, iniciavam solenemente o dia e que já perderam toda a 

majestade filosófica e humana. (CELESTIN FREINET, 2004, p. 90) 

 

 

O interesse, o esforço e a satisfação de aprender são dependentes / autônomos de pelo 

menos três características dos alunos: as metas que desejam alcançar e que canalizam suas 

prioridades na hora de enfrentar as tarefas escolares, suas maneiras de enfrentá-las, que 

dependem das expectativas de conseguir realizá-las, e o esforço que precisam obter para atingir 

suas metas, definido pelo custo que da aprendizagem. 
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4 MÉTODO DE APRENDIZADO DA AULA PASSEIO 

 

A importância do momento livre, funcionando como um elo entre os alunos, esse 

momento propicia a troca de experiência, o compartilhamento de impressões e sentimentos e 

facilita a conversa sobre a história de vida de cada um fortalecendo assim um laço afetivo entre 

eles. 

Segundo Oliveira (2002), aula passeio é conhecida, também, como aula das descobertas, 

pois as crianças são incentivadas a observar, a contemplar o que se vai investigar e depois, da 

discussão em grupo, há sempre uma produção, etapas interessantes de serem realizadas no 

estudo do meio, na área das séries iniciais.  

Através desse método de ensino pode-se entender que o ensino aprendizado obtido na 

aula passeio a criança entenda o mundo de força clara e com objetivo, a criança se expressa 

melhor, fala com exatidão tudo do que foi exposto no passeio. Todas as matérias podem ser 

expostas as crianças, temos a matemáticas com jogos e brincadeiras, a história tendo objetivos 

de estudos à origem do lugar, o porquê do seu nome, a geografia, seu espaço geográfico, sua 

localização, o português com textos livres sobre o passeio, a ciência o meio ambiente, entre 

outras matérias, conhecimentos esses que a criança internaliza e levam consigo para sua 

realidade. 

Celestin Freinet desenvolveu todo um conceito de educação do trabalho para 

o trabalho, a natureza da criança é trabalhar e ajudar a entrar no mundo do 

adulto, copiando sempre o que está fazendo, incluir a criança em todo um 

processo criativo é também um processo de aprendizagem. A preocupação 

com a disciplina está em razão inversa com a perfeição na organização do 

trabalho e no interesse dinâmico e ativo do aluno. (GADOTTI, 2002, p.177). 

 

Entretanto, o conhecimento vem de todos os lados, em casa e na escola, basta ter 

atenção, saber explorar o conteúdo a ser administrado de forma clara para que o aluno construa 

dentro de si oportunidade de aprendizagem. Cabe ao educador ser o mediador nesse processo, 

definindo metas, estratégias e objetivos que poderão ser elaborados com os discentes, partindo 

do seu contexto, do seu interesse, para assim enriquecer ainda o processo de ensino-

aprendizagem. 

Segundo o professor e pesquisador Marcos (2006), diante de suas pesquisas em campo 

que dentre as maiores dificuldades enfrentadas na realização de uma aula de campo, a reflexão 

sobre ela ainda é a parte mais difícil de compreender, pois permanece a ideia de que aula de 

campo não seria aula ou seria um dia de passeio – o que não é verdade, e diante dessa realidade 



 

237 
 

XI  MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

é preciso compreender que o objetivo da aula de campo é consolidar os conteúdos dados em 

sala de aula. É nesse momento que todo o conteúdo indispensável para o ensino e a 

aprendizagem do aluno se materializa em sua frente; dessa forma, o ato de planejar 

milimetricamente cada detalhe da atividade de campo é indispensável, caso contrário à saída da 

sala de aula nada mais será que uma mera excursão recreativa.  

Segundo Libâneo (1990), o desempenho da escola consiste na preparação do aluno para 

o mundo adulto e suas contraditórias, por meio da obtenção de conteúdos e da socialização, 

para uma participação organizada e ativa na democratização da sociedade. Na visão da 

pedagogia dos conteúdos, admite-se o começo da aprendizagem intenso, partindo do que o 

aluno já sabe. A transmissão da aprendizagem só se realiza no momento da fusão, isto é, quando 

o aluno supera sua visão parcial e confusa e adquire uma visão mais clara e unificadora. 

 

Aprender é um ato de conhecimento da realidade concreta, isto é, da situação 

real vivida pelo educando, e só tem sentido se resultar de uma aproximação 

crítica dessa realidade. Portanto o conhecimento que o educando transfere 

representa uma resposta à situação de opressão a que se chega pelo processo 

de compreensão, reflexão e crítica. (LIBÂNEO, 1990, p.10). 

 

 

Uma breve discussão e de grande valia para preparar os estudantes na realização das 

atividades propostas para a aula-passeio. Neste sentido, sugerem-se algumas abordagens como 

forma de engajar emocionalmente os estudantes no trabalho de campo. Os estudantes são 

orientados ainda sobre a temática que será desenvolvida na aula-passeio sobre os objetivos da 

atividade, acerca da metodologia a ser aplicada e quais os resultados esperados com o trabalho. 

 

4.1  Planejamento e Avaliação da Aula Passeio 

 

Uma boa aula–passeio demanda um roteiro prévio quanto mais detalhes, melhor. Nele 

é preciso que o professor tenha bem claro os objetivos da visitação, bem como a forma de 

avaliação a ser pedida à turma a partir da atividade. 

Segundo Amorim (et.al., 2012), na concepção de Celestin Freinet a avaliação é um 

mecanismo necessário à prática educativa. Sem ela, corre-se o risco de deixar a atividade 

educativa improdutiva e sem significância. Nesse sentido, a auto avaliação, fichas criadas por 

Celestin Freinet, foram pensadas para descrição dos progressos e, assim, do desenvolvimento. 
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 Entretanto a avaliação é um componente do processo de ensino no qual auxilia os 

professores através de análise de provas exercícios e respostas do aluno contribuindo para 

assimilação, fixação e compreensão do conteúdo preparando assim o aluno para enfrentar as 

exigências da sociedade. 

Segundo Libâneo (1994), descreve que o entendimento correto de avaliação consiste em 

considerar a relação mutua entre os aspectos quantitativos e qualitativos. A escola cumpre uma 

função determinada socialmente, a de introduzir as crianças e jovens no mundo da cultura e do 

trabalho; tal objetivo social não surge espontaneamente na experiência das crianças jovens, mas 

supõe as perspectivas traçadas pela sociedade e um controle por parte do professor, contudo 

tem como objetivo desenvolver autonomia e independência dos alunos. 

O planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação 

docente, articulando atividade escolar a problemática do contexto social, portanto, não se reduz 

ao simples preenchimento de formulários para controle administrativo; é, antes, a atividade 

consciente de previsão das ações docentes, fundamentadas em opções políticas- pedagógicas 

permanentes as situações didáticas concretas. 

 

Por essa razão, o planejamento é uma atividade de reflexão acerca das nossas 

opções e ações; se não pensarmos detidamente sobre o rumo que devemos das 

ao nosso trabalho, ficaremos entregues aos rumos estabelecidos pelos 

interesses dominantes na sociedade. (LIBÂNEO, 1994,.p.222). 

 

 

É preciso lembrar que o educador francês Celestin Freinet criou tais recursos para atingir 

um objetivo maior, que é o despertar, nas crianças, de uma consciência de seu meio, incluindo 

os aspectos sociais, e de sua história. O verdadeiro desafio do docente está na formação inicial 

do ciclo de aprendizagem e o ensino básico, é dever do professor, estimular a auto avaliação e 

ter uma percepção da classe heterogênea, contudo, observando e avaliando os alunos em 

situações de aprendizagem de acordo com a abordagem executada, contribuindo para um 

melhor aprender e ter uma concepção melhor do seu trabalho. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com base neste estudo, pode-se afirmar que há uma busca constante por alternativas 

capazes de driblar as dificuldades enfrentadas por professores da educação básica na construção 
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do conhecimento, podemos concluir que a proposta pedagógica de Célestin Freinet abrange 

principalmente a formação do sujeito enquanto ser social e histórico. 

Este artigo foi de muita importância para a construção do conhecimento, possibilitando 

refletir sobre a importância da aula passeio no processo de mediação do conhecimento e ainda, 

mais reconhecer que o aluno e o sujeito ativo no processo de aprendizagem. 

A estratégia da aula passeio promove o crescimento do aluno e o seu desenvolvimento, 

melhorando os seus resultados e, fazendo com que os mesmos tenham contato direto com a 

realidade, através da pesquisa em campo com livre expressão estabelecendo a relação teoria/ 

prática. 

Por todos esses aspectos mencionados, fica a reflexão de que o trabalho de campo, antes 

de qualquer coisa, é um processo que sempre pode ser melhorado. Cada experiência, cada 

dificuldade é um aprendizado. Mais do que isso: é um conhecimento que não se perde, que se 

leva para toda a vida, desse modo o trabalho contextualiza os ideais de Celestin Freinet, um dos 

precursores desta estratégia à aula passeio, entretanto, esse conjunto de técnicas aplica como 

instrumento didático em sala na produção do sentido pessoal do aluno. 
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GESTÃO ESCOLAR: HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR 

PEDAGÓGICO 

EIXO TMÁTICO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

                                                                                                                                       

GOMES, Alany Santos1 

Orientadora: MORAES, Guadalupe de Santos Silva2 

 

RESUMO 

Este estudo tem como objetivo: discutir sobre o papel do coordenador pedagógico, na escola, assim 

como compreender quais habilidades e competências são necessárias para que a atuação deste 

profissional tenha êxito. Para atingir os objetivos estabelecidos utilizou-se como procedimentos 

metodológicos: a pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico. Este tema emergiu, após a vivência 

com o comitê pedagógico e auxiliando a coordenação em colégio estadual, no qual abordarei as mais 

demasiadas reclamações e aptidões dos profissionais. Partindo da problemática abordada, o problema 

norteador deste estudo foi: é possível que a formação do coordenador pedagógico dependa da sua 

aquisição de habilidades e competências? Este estudo se justifica, pois entende-se que o coordenador 

pedagógico é um profissional de suma importância no campo da educação a partir do momento em 

que compete a ela(e) mesma(o) a capacidade de orientar, integrar e incluir a comunidade escolar, 

além de introduzir práticas metodológicas e estratégias de ensino que possibilite o corpo docente 

desenvolver seu trabalho com excelência, galgando os resultados esperados.  

Palavras-chave: Gestão Escolar. Coordenador Pedagógico. Habilidades e Competências. 

 

ABSTRACT 

The objective of this study is to discuss the role of the pedagogical coordinator in school as well as 

to understand what skills and competences are necessary for this professional to succeed. In order to 

reach the established objectives we used as methodological procedures: the qualitative research of a 

bibliographic character. This theme emerged, after living with the pedagogical committee and 

assisting the coordination in a state college, in which I will address the most too many complaints 

and aptitudes of professionals. Starting from the problematic approach, the guiding problem of this 

study was: is it possible that the formation of the pedagogical coordinator depends on his acquisition 

of skills and competences? This study is justified because it is understood that the pedagogical 

coordinator is a professional of paramount importance in the field of education from the moment in 

which it is the responsibility of the same person to guide, integrate and include the school community 

, in addition to introducing methodological practices and teaching strategies that enable faculty to 

develop their work with excellence, achieving the expected results. 

KEY WORDS: School Management. Pedagogical Coordinator. Skills and Skills. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo tem como objetivo: discutir sobre o papel do coordenador pedagógico, na escola, 

assim como compreender quais habilidades e competências são necessárias para que a atuação deste 

profissional tenha êxito. Partindo da problemática abordada, o problema norteador deste estudo foi: 

é possível que a formação do coordenador pedagógico dependa da sua aquisição de habilidades e 

competências?  

Tem como embasamento a reflexão e conscientização da escola e seus componentes para uma 

boa formação pedagógica, na qual trabalha em prol de uma melhoria nos suportes que serão 

oferecidos ao aluno, corpo docente e funcionários e em seus melhores resultados, instruir a sociedade 

como um todo diante das perspectivas abordadas a partir do campo abrangente no qual se trata gestão 

escolar, ampliando novas metodologias, desconstruindo barreiras e selecionando habilidades que 

tangem ao coordenador pedagógico. De acordo com Ghanem (1998): “É necessário ressaltar a 

necessidade de os sistemas de ensino adotarem uma política de formação continuada de gestores, de 

modo a estabelecer unidade e direcionamento aos seus programas e cursos. É necessário, também, 

articular política de formação com política de gestão”.  

É importante enfatizar, que a educação exige uma grande demanda de qualificação para a 

síntese de suas atividades, após a globalização, é perceptível uma cobrança muito mais ativa no 

pedagogo que exerce a função de gestor, não podendo deixar de complexar as competências que 

devem compor a sua trajetória acadêmica, como também suas habilidades em saber ser, saber fazer e 

solucionar ações, para um processo eficaz das atividades apresentadas situações-problemas. É de 

grande relevância perceber que no contexto escolar, é preciso profissionais dedicados, empáticos, 

responsáveis e com caráter acadêmico de formação institucional amplo, a fim de elencar a sua 

aprendizagem teórica e relatos de experiências ao seu campo de trabalho, para senão engajar métodos 

que contribuam de maneira positiva para a escola e seus componentes.  

Este tema emergiu, após a vivência direta com corpo gestor de escola estadual, na qual 

abordarei as mais demasiadas reclamações e aptidões dos profissionais. Nesta perspectiva, a 

justificativa para o desenvolvimento deste trabalho perpassa pelo entendimento de que o coordenador 

pedagógico é um profissional de suma importância no campo da educação a partir do momento em 

que compete a si mesmo a capacidade de orientar, integrar e incluir a comunidade escolar, além de 
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pensar e introduzir práticas metodológicas e estratégias de ensino que possibilite o corpo docente 

desenvolver seu trabalho com excelência, galgando os resultados esperados.  

Sabe-se que é indispensável que o coordenador pedagógico tenha que elencar ao meio (escola), 

condutas que trabalhem em direção de práticas exercidas do corpo docente com o corpo discente e 

seus resultados que incorporam a escola. Logo, este artigo, teve como principal conclusão avaliar os 

elementos que valorizam a gestão pedagógica e assim conclua com êxito onde se trabalha os objetivos 

abordados acima, sendo agentes ativos e imprescindíveis no processo de qualificação e execução de 

tarefas como: gerindo excepcionalmente suas relações interpessoais afim de um bom desempenho 

institucional, desenvolvendo e utilizando diferentes linguagens que trabalhem instruindo a sociedade 

e somando com os produtores escolares, avaliando os componentes do setor profissional da escola e 

incluindo metodologias que serão aplicadas e terão feedbacks para a cooperação dos problemas e 

êxito nos resultados obtidos através da reflexão do trabalho de eficiência, mérito e instrução do gestor 

escolar. E por fim desconstruindo barreiras para a inovação do meio escolar e quebra de paradigmas 

que impulsionem uma educação de boa qualidade.  

 

2 GESTÃO 

 

2.1 CONCEITO 

 

Segundo o latim, a palavra gestão, “gestione”, significa administração, direção.  No sistema 

educacional, todas as escolas precisam de uma equipe gestora, no entanto este significado necessita 

ser entendido por toda a comunidade escolar, de acordo com Libâneo (2004), “os processos 

intencionais e sistemáticos de se chegar a uma decisão e de fazer a decisão funcionar caracterizam a 

ação que denominamos gestão”.  

Entende-se como gestão a ação ou efeito de gerir, administrar com o objetivo de crescimento 

profissional em prol de um objetivo específico. É construída a partir de um grupo no qual ambos 

possuem um objetivo comum e almejam resultados que contribuam para o meio profissional. Pode 

ser entendida além do processo de administrar, englobar funções que formem um produto que abrange 

todos os setores da instituição. Nas instituições de ensino a equipe gestora são como os protagonistas 

de seus trabalhos, ampliando e modificando o ambiente a fim de qualificar o meio de trabalho no qual 

vivem.  
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O gestor é quem será o principal articulador na organização das atividades que deverão ser 

executadas pela equipe para a realização das finalidades, princípios, diretrizes e objetivos 

educacionais. Proporcionando resultados efetivos e fazendo com que as ações sejam exitosas no meio 

democrático que deve ser a instituição. Para Libâneo (2004, p.217): “muito importante para o gestor 

educacional é a necessidade de administrar suas próprias ações, respeitando as diferenças, 

pesquisando, analisando, dialogando, cedendo, ouvindo e acima de tudo aceitando opiniões 

divergentes”. 

Nem todo gestor é considerado um líder, mas é necessário posicionamento de liderança para 

manter a equipe focada e manter os embasamentos que trarão melhorias para a escola, bem como 

trabalhar a autonomia diante do ensino escolar. A gestão deve trabalhar em parceria com a teoria e a 

prática, sem fragmentações no processo de execução, de modo que otimizem os processos diários e 

desburocratizando os processos da educação: “repensar a escola como um espaço democrático de 

troca e produção de conhecimento que é o grande desafio para os profissionais novo contexto 

educacional, pois o Gestor Escolar é o maior articulador deste processo e possui um papel 

fundamental na organização do processo de democratização escolar. ” (ALONSO, 1988, p. 11).  

A administração caminha de mãos dadas com a gestão, ela trabalha com a função de administrar 

a escola como um todo. Logo, gestão é a correspondência de atos que gerenciarão um determinado 

grupo para que as metas pré-estabelecidas sejam alcançadas nos demasiados setores, sejam eles 

empresarial, pessoal, financeira, comercial, escolar, entre outros. A gestão é essencial na ordenação 

do planejamento, e controle de metas. Principalmente, no eixo central desse trabalho que abordarei a 

gestão escolar e no transcorrer do trabalho: habilidades e competências do coordenador pedagógico. 

 

3 GESTÃO ESCOLAR 

 

A gestão escolar constitui uma dimensão indispensável da educação, por meio dela, observa-se 

a escola e os problemas educacionais, onde os gestores e a equipe buscam abranger e solucionar os 

problemas de foco educacional pela visão estratégica. Desta forma, gestão escolar é um meio de 

atuação, posto que um dos objetivos da gestão é a aprendizagem efetiva e significativa dos alunos, de 

modo que, no cotidiano que vivenciam na escola, desenvolvam as competências que a sociedade 

exige após as novas premissas que os mercados de trabalho impõem.  

 

Considera-se a Gestão Pedagógica o lado mais importante e significativo da gestão 

escolar. Cuida de gerir a área educativa propriamente dita da escola e da educação 
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escolar. Estabelece objetivos, gerais e específicos, para o ensino. Define as linhas de 

atuação de acordo com os objetivos e o perfil da comunidade e dos alunos. Propõe 

metas a serem atingidas. Elabora os conteúdos curriculares. LIBÂNEO (2005). 

 

No contexto da gestão escolar, observaremos que há todo um pré-requisito para que ela tivesse 

a devida necessidade de profissionais habilidosos e capacitados para a sua execução. A mudança dos 

modelos escolares e no mercado de trabalho tem incisão direta a formação dessa gestão, foi necessária 

uma reformulação no corpo pedagógico e até mesmo no corpo docente escolar.  

Para que ocorra a gestão, é essencial a presença de novos paradigmas e um equilíbrio entre a 

dinâmica e autonomia, assim como o papel do diretor e coordenador escolar. A autonomia escolar 

está relacionada com a democratização do ensino, a qual é imprescindível para que ocorra a 

dinamização do ensino e promover a transformação para que a escola atenda as necessidades da 

sociedade, autonomia é indispensável para a realização de mudanças.  “O gestor escolar tem de se 

conscientizar de que ele, sozinho, não pode administrar todos os problemas da escola. O caminho é a 

descentralização, isto é, o compartilhamento de responsabilidades com alunos, pais, professores e 

funcionários”. BORGES (2008, p.83). 

O verbete autonomia, conforme propõe o Dicionário Básico da Língua Portuguesa (Ferreira, 

1995), “é a capacidade de resolver seus próprios problemas.” Logo, os gestores escolares devem ser 

pessoas autônomas, mas que ao invés de resolver os próprios problemas, terão que ser capacitados 

para resolver os problemas institucionais, que englobem a escola, o corpo discente, o corpo docente 

e a equipe pedagógica. 

Para PARO (1997, p.149): “Gestão Escolar precisa ser entendida no âmbito da sociedade 

política comprometida com a própria transformação social.”. O coordenador pedagógico possui uma 

função estratégica, ele precisa mediar entre todas e demais instâncias e divergências escolares para a 

resolução dos conflitos, é o mediador entre currículo e professores, ajuda na articulação de métodos 

que visem o aperfeiçoamento das práticas pautadas no PPP (Projeto Político Pedagógico), da mesma 

maneira que geri as relações interpessoais no ambiente. É irrefutável a sua presença na formação da 

gestão, é o segundo papel mais importante da gestão logo após o diretor e auxilia a direção para o 

compartilhamento e resolução dos problemas. 

Os diretores, segundo (LIBÂNEO, 1989) devem ser “competentes para o mercado de trabalho, 

transmitindo, eficientemente, informações precisas, objetivas e rápidas”, responsável por um trabalho 

amplo, complexo e totalmente centralizado, no qual quaisquer circunstâncias precisam passar pela 

sua averiguação.  
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Ao observar que não é possível para o diretor solucionar sozinho todos os problemas e questões 

relativas à sua escola, adotaram a abordagem participativa fundada no princípio de que, para a 

organização ter sucesso, é necessário que os diretores busquem o conhecimento específico e a 

experiência dos seus companheiros de trabalho. 

Para (LÜCK, 1998, p.19).  “Os diretores participativos baseiam-se no conceito de autoridade 

compartilhada, por meio da qual o poder é delegado a representantes da comunidade escolar e a 

responsabilidade é assumida em conjunto”. 

Precisa ser um administrador escolar: manter a escola dentro das normais e leis do sistema de 

ensino e cumprir os prazos determinados, ser um supervisor pedagógico: o qual valoriza a qualidade 

do ensino e cria oportunidades de capacitação ao corpo docente e a equipe pedagógica, como também 

deve ser um líder sócio comunitário: o qual se preocupa em gerir excepcionalmente as gestões 

democráticas e participativas, cuja, a primeira envolve a participação de todos da escola na tomada 

decisões e a segunda tendo participação não somente de todos da escola, como também dos pais e 

comunidades. 

 

 4 HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR PEDAGÓGICO NA ESCOLA 

 

Após a globalização o mercado de trabalho passou a exigir muito mais dos seus profissionais. 

No que tange o termo gestão, isso é um grande desafio não somente para a educação, como para a 

escola e profissionais que fazem parte dela. É necessário estar sempre se aperfeiçoando e atendendo 

as diversas demandas que o trabalho exige, sendo preciso até mesmo cursos de aperfeiçoamento e 

capacitação para exercer e atuar na sua área específica, não podendo negligenciar os fatores que 

viabilizam a execução íntegra de seu trabalho como coordenador. 

Para o Autor Clementi (Almeida,2003), “cabe ao coordenador acompanhar o projeto 

pedagógico, formar professores, partilhar suas ações, também é importante que compreenda as reais 

relações dessa posição”. Assim sendo, é de fundamental importância que o coordenador pedagógico 

e a direção da escola trabalhem de forma conjunta. Desta forma, Clementi propõe às seguintes 

habilidades: 

• Participar do Projeto Escolar da Unidade, coordenando, junto aos docentes as 

atividades de planejamento curricular, observando as diferentes propostas, articulando-as 

conjuntamente, de modo que todos possam estar a par das propostas e acharem um meio de executá-

las da melhor maneira; 
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• Elaborar a programação das atividades de sua área de atuação; 

 

• Achar métodos e práticas que tornem possível a execução da teoria no meio escolar, 

possibilitando e criando no cotidianos, situações didáticas que forneçam condições para os alunos se 

conhecerem e desenvolverem suas habilidades; 

 

• Organizar atividades e reparar a equipe docente e discente com todo o material 

necessário para a execução das atividades; 

 

• Assegurar registros da área pedagógica e manter  atividades que auxiliarão na 

formação dos professores; 

 

• Trabalhar com um planejamento adequado no caso de portadores de necessidades 

especiais; 

 

• Assessorar o diretor quanto as decisões referentes aos alunos e a escola, organização 

de horários de aulas, calendário de avaliações e recursos didáticos da escola; 

 

• Realizar as marcações e reuniões com os pais, para a demonstração do rendimento 

escolar dos discentes e estabelecer ligações entre o corpo discente, o corpo docente e os pais; 

 

• Garantir a efetivação das diretrizes pedagógicas estabelecidas pelo Plano Político 

Pedagógico; 

 

• Análise e avaliação diagnóstica de todos os envolvidos. 

 

          Nesta perspectiva, as ações mais relevantes para que a escola, equipe e alunos encaminhem-se 

como o planejado, seguindo todo um meio de organização e planejamento no qual posteriormente 

terão reflexos do trabalho do coordenador, dependendo excepcionalmente da execução exitosa de 

suas responsabilidades e de seus aprendizados durante a vida acadêmica, agregando também as suas 
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capacitações as experiências como um profissional qualificado na área da educação, onde possui 

cunho direcionado a promover uma boa qualidade escolar para a sociedade e envolvidos.  

Para Souza (2005): “O coordenador deve responsabilizar-se pela formação continuada voltada 

aos aspectos políticos e profissionais do exercício docente, intervir na estrutura do grupo para que as 

diferenças apareçam e sejam trabalhadas, dentre outras competências que farão parte de sua 

trajetória”. 

 “Os padrões de competência reúnem quesitos que precisam estar presente na formação do 

coordenador, cujo objetivo é garantir que este profissional possua as demais exigências para a 

realização qualificada do seu trabalho”. Souza (2005). 

Algumas competências são pontuadas por Souza (2005), dentre elas destacamos: 

• Competência 1: Compreender e expressar-se em Língua Portuguesa e decodificar 

linguagens na dimensão de conjunturas, preposições e símbolos; 

• Competência 2: Compreender fenômenos naturais de processos histórico-geográficos, 

da produção tecnológica e das manifestações artísticas através das bases teóricas do processo de 

ensino-aprendizagem; 

• Competência 3: Selecionar, organizar, relacionar, interpretar, tomar decisões e 

enfrentar situações-problema; 

• Competência 4: Relacionar e argumentar, coordenar pontos de vista, defender ou 

criticar uma hipótese ou afirmação; 

• Competência 5: Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos nas escolar para 

elaboração da proposta e intervenção participativa na realidade, respeitando os valores humanos e 

considerando a diversidade sociocultural. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

É de caráter excepcional, que o gestor pedagógico compreenda a responsabilidade e 

comprometimento de suas ações pedagógicas perante todos do âmbito escolar, as quais por 

consequências, irão viabilizar novas reflexões e irão atuar na conscientização da formação 

profissional de todos os envolvidos da área, a partir de uma formação continuada que busque 

alavancar a repercussão da escola e do corpo discente.  

Deste modo, torna-se de suma relevância que a sociedade esteja ciente do papel do 

gestor em cada contexto escolar de sua comunidade ou bairro, podendo acompanhar o 
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desenvolvimento escolar e as particularidades que tangem ao coordenador pedagógico diante 

do acompanhamento escolar de seus filhos.  

Sendo assim, o coordenador/gestor deve ser o principal agente na pesquisa, busca e 

inserção de novas metodologias para a disseminação de práticas que proporcionem a escola e 

aos alunos uma melhoria pessoal e intelectual dos resultados a serem obtidos. Tendo como 

principal meio para o sucesso profissional, a desconstrução de barreiras que impedem o 

profissional de se aperfeiçoar em sua área, proporcionando ao gestor novas possibilidades, 

técnicas e pesquisas na promoção de habilidades que devem estar inseridas em todos os aspectos 

vigentes da gestão escolar. 
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EDUCAÇÃO INFANTIL: A INFLUÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO DA SALA DE 

AULA NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

EIXO TEMÁTICO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

    

Alice Andrade Santos1 

ORIENTADORA: Guadalupe de Moraes Santos Silva2 

RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivos demonstrar a influência da organização da sala de aula no 

processo de ensino-aprendizagem na educação infantil, assim como compreender como esta 

organização contribui para este processo; entender a relação do espaço físico para o 

desenvolvimento da criança. Esta pesquisa é de cunho bibliográfico. O interesse em pesquisar 

sobre a temática deu-se a partir das leituras e discussões realizadas durante as aulas da disciplina 

de educação infantil. Diante das pesquisas realizadas, surgiu uma questão norteadora: como a 

organização da sala de aula contribui de forma pedagógica para o desenvolvimento da criança 

na educação infantil? Considerando que o meio em que o indivíduo está inserido interfere no 

seu desenvolvimento, é notório que ao organizar um espaço de forma a respeitar as 

peculiaridades da criança, este espaço a ajudará a desenvolver o seu cognitivo, tornando a 

aprendizagem efetiva. Ao considerar os vários aspectos como o cognitivo, social e motor, o 

desenvolvimento da criança será integral ao se relacionar com uma sala de aula rica em recursos 

que a desafie e a estimule. Levando em consideração que uma sala de aula quando bem 

planejada e organizada, contribui de forma imprescindível para a aprendizagem da criança, é 

importante planeja-la de maneira que leve a criança a explora-la a fim de contribuir para o seu 

aprendizado. Esta pesquisa justifica-se pelo fato de que a sala de aula na escola não deve ser 

considerada apenas um simples espaço, e sim ser vista como elemento que contribui de forma 

indispensável para a aprendizagem. 

Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem. Sala de aula. Educação infantil.  
 

ABSTRACT 

This research aims to demonstrate the influence of classroom organization on the teaching-

learning process in early childhood education, as well as to understand how this organization 

contributes to this process; understand the relationship of physical space to the child's 

development. This research is of bibliographic character. The interest in research on the subject 

was based on the readings and discussions carried out during the classes of the discipline of 

early childhood education. In view of the research carried out, a guiding question arose: how 

does the organization of the classroom contribute in a pedagogical way to the child's 

development in early childhood education? Considering that the environment in which the 

individual is inserted interferes in its development, it is well known that in organizing a space 

in order to respect the peculiarities of the child, this space will help him to develop his cognitive, 
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making learning effective. When considering the various aspects like the cognitive, social and 

motor, the child's development will be integral to relating to a resource rich classroom that 

challenges and stimulates it. Taking into consideration that a well-planned and organized 

classroom contributes in an essential way to the child's learning, it is important to plan it in a 

way that allows the child to explore it in order to contribute to their learning. This research is 

justified by the fact that the classroom in the school should not be considered just a simple 

space, but rather be seen as an element that contributes in an indispensable way for learning. 

Key-words: Teaching-Learning. Classroom. Child education. 

 

INTRODUÇÃO 

              A psicologia fala sobre o desenvolvimento integral do indivíduo, este desenvolvimento 

está ligado ao meio em que o mesmo está inserido. Pois, segundo o psicólogo Piaget, existe 

uma relação evolutiva entre o sujeito e o seu meio. 

               Gandini (1990, p. 150) diz que: “O espaço reflete a cultura das pessoas que nele vivem 

de muitas formas e, em um exame cuidadoso, revela até mesmo as camadas distintas dessa 

influência cultural”. Na escola, e mais especificamente na educação infantil, que é a primeira 

base escolar da criança, o espaço físico irá contribuir para o desenvolvimento motor, cognitivo 

e social. O que nos leva a compreender que um espaço, quando bem planejado, considerando 

as peculiaridades da criança, educa de forma significativa. Este é um dos motivos pelo qual 

devemos dar ênfase à organização da sala de aula para o aprendizado das crianças e esta 

organização não pode ser desconsiderada, já que ela influi diretamente no processo de ensino-

aprendizagem. Considerando que a organização da sala de aula é um componente importante e 

ativo na aprendizagem, cabe ao mediador planejar e organizar este espaço de modo a auxiliar 

no desenvolvimento infantil. 

 Esta pesquisa tem como objetivos demonstrar a influência da organização da sala de 

aula no processo de ensino-aprendizagem na educação infantil, assim como compreender como 

esta organização contribui para este processo; entender a relação do espaço físico para o 

desenvolvimento da criança e por fim analisar se a organização da sala de aula pode indicar as 

finalidades propostas para o ensino infantil. A metodologia empregada neste estudo foi a 

pesquisa bibliográfica, com base em livros, artigos, etc.  

          O interesse em pesquisar sobre a importância da organização da sala de aula na 

aprendizagem infantil se fez presente a partir das leituras e discussões realizadas durante as 

aulas na disciplina de educação infantil. A partir deste contato, senti a necessidade de buscar 

estudos sobre espaço físico e sua relação com o processo de ensino-aprendizagem. Esta 
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pesquisa justifica-se pelo fato de que o espaço físico na escola não deve ser considerado apenas 

um simples espaço, e sim ser visto como elemento que contribui de forma imprescindível.  

         Diante do tema pesquisado, surgiu uma questão norteadora: Como a organização do 

espaço físico contribui de forma pedagógica para o desenvolvimento da criança na educação 

infantil? Quando se personaliza o ambiente, deve-se levar em consideração todas as dimensões 

humanas potencializadas na criança, considerando os vários aspectos como: O imaginário, o 

lúdico, o afetivo e o cognitivo, respeitando a faixa etária e as necessidades pessoais.  

Deste modo, a criança irá explorar o ambiente que será motivador, levando-a a 

desenvolver sua aprendizagem de forma prazerosa, pois, um ambiente carente de recursos onde 

a criança vê somente paredes e espaços vagos é um espaço sem vida e sem criatividade que não 

estimula e não propõe desafios cognitivos à criança. Porém, quando o espaço é formulado, de 

certa forma, ele reproduz os objetivos de quem o formulou. O modo como são organizados os 

materiais, os móveis e a maneira como as crianças interagem reflete a função pedagógica que 

está sendo utilizada e revela também o que o adulto pensa a respeito da aprendizagem da 

criança. Desta forma, segundo Oliveira (2010, p. 117), “Um planejamento cuidadoso do 

ambiente físico é parte integrante de um bom manejo do ensino em sala de aula”. 

 

2 O ESPAÇO DA SALA DE AULA 

 

       A sala de aula é um local de grande importância na escola, todos os outros espaços da 

escola funcionam em seu auxílio, este espaço é importante pois a troca de conhecimento, 

desenvolvimento e interação dos sujeitos ali presente. 

 Visando a intencionalidade da organização da sala de aula com o processo de ensino e 

aprendizagem da criança, é preciso organiza-la de modo que o professor tenha a intenção de 

criar uma relação efetiva da sala de aula com o aprendizado infantil. Esta sala de aula tem que 

ser motivadora e principalmente estimuladora. Nesta perspectiva, BARROS (2012, p.48) nos 

mostra que: 

 

Observações recentes mostram que à medida que a criança recebe mais 

e mais estimulação do ambiente, seu cérebro também se organiza 

lentamente, ou seja, os neurônios começam a trabalhar em grupos, 

formando unidades, possibilitando formas de aprendizagem mais 

complexas. (BARROS,2002, p..48). 
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         A sala de aula é mais do que um simples ambiente, é um espaço de aprendizagem, de 

investigação, de reflexão, e de produção de conhecimento, onde as crianças irão relacionar-se 

umas com as outras e com o mediador, de forma a desenvolver-se e produzir o seu 

conhecimento. A sala de aula precisa através da sua organização deixar claro e demonstrar a 

identidade de quem a habita, e a intencionalidade do professor que a organiza. Este ambiente 

tem que ser pensada e planejada, visando sempre o bem estar das crianças e o seu 

desenvolvimento na educação infantil. 

         Pensando na organização da sala de aula, é preciso ter pessoas qualificadas, que entendam 

que a organização não é apenas um pano de fundo, muito pelo contrário, a organização da sala 

deve vincular os conteúdos e conceitos a serem trabalhados. Por este motivo, Oliveira (2002, 

p. 191) descreve que: 

Preparar um cenário para emergência de interações promotoras do 

desenvolvimento subordina-se à necessidade de que o arranjo das condições 

de aprendizagem articule adequadamente conteúdos, atividades, horários, 

espaços, objetos e parceiros disponíveis. (OLIVEIRA, 2002, p. 191). 

 

         De acordo com Oliveira (2010, p.116 apud David e weinstein, 1987; wachs e 

campi,1991) “Recentemente tem havido um reconhecimento crescente da importância de 

componentes do ambiente sobre o desenvolvimento da criança.” Contudo, por muitas vezes, 

estes ambientes são planejados e organizados de forma negligenciada, mais especificamente, a 

sala de aula, que geralmente são planejadas para atender às necessidades do mediador, pois ele 

a planeja e a organizada acordo com os objetivos que pretende atingir. 

         Segundo Oliveira (2010, p. 116), conforme Weinstein e Mignano (1993), pontuando 

sobre a sala de aula, falam que a menos que a sala se torne muito quente ou muito fria, muito 

populosa ou barulhenta, geralmente é tida como um cenário ou pano de fundo para interação. 

Porém, como já foi mencionado, a sala de aula tem influência sobre as pessoas que ali estão, 

mais especificamente, professores e alunos, e sua organização refere-se ao modo como os 

indivíduos que ocupam este espaço pensam e agem. Por estes motivos, planejar cuidadosamente 

os elementos do espaço da sala de aula, é de suma importância para o desenvolvimento da 

criança no processo de ensino-aprendizagem. 
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3 FUNÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA 

        Segundo Oliveira (2010, p. 117), “na primeira instância, fatores físicos podem 

influenciar o comportamento, facilitando certas atividades e obstruindo outras”. A sala de aula, 

quando planejada de forma adequada, desempenha algumas funções no processo de ensino-

aprendizagem, por exemplo, a forma como as cadeiras são dispostas em um espaço podem 

contribuir ou afetar o desenvolvimento na aprendizagem. Se em uma sala de aula as cadeiras 

estão enfileiradas, de forma que um aluno fique atrás do outro, desta maneira, pode-se afetar a 

participação dos discentes em um debate geral, por exemplo, porque a dificuldade de todos se 

verem ou ouvirem uns aos outros. Já as carteiras dispostas em roda facilitam a interação e a 

comunicação entre os sujeitos. Nenhuma sala de aula é igual, cada uma é organizada conforme 

o objetivo pedagógico proposto. 

 

Modelos de sala de aula dependem do modelo pedagógico escolhido: modelos 

mais convencionais e mais inovadores, mais centrados no professor ou no 

aluno, com pouca tecnologia ou com mais tecnologia. Há novos modelos que 

fazem mudanças progressivas, chamadas incrementais e há modelos mais 

distintivos.( MORAN, 2014 p. 34). 

 

 Tendo em vista que nem toda sala de aula é igual, é necessário que o professor tenha 

um olhar diferenciado no momento em que for planejar e organizar este espaço de forma que 

possa atender e compreender os objetivos propostos para a faixa etária a ser trabalhada, 

visando sempre o desenvolvimento integral das crianças ali presentes. 

         De acordo com Oliveira (2010, p. 118), David e Weinstein (1987) afirmam que todos 

os ambientes construídos para crianças deveriam atender as cinco funções relativas ao 

desenvolvimento infantil, no sentido de promover: identidade pessoal, desenvolvimento de 

competência, oportunidades para crescimento, sensação de segurança e confiança, bem como 

oportunidades para contato social e privacidade. A seguir, cada uma dessas funções será 

descrita resumidamente:  

 

a) Promover Identidade Pessoal  

    A organização do espaço, bem como seus elementos, é indispensável no 

desenvolvimento da identidade pessoal, já que nos identificamos no meio em que vivemos, 

dessa maneira, a identidade pessoal está ligada à identidade de lugar. Para que se promova esta 
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identidade, é preciso que os ambientes institucionais ofereçam meios que a criança desenvolva 

sua própria identidade. 

 

b) Promover o Desenvolvimento de Competências 

Conforme Oliveira (2010, p. 119), o ambiente infantil deve ser planejado para dar 

oportunidades às crianças desenvolverem domínio e controle sob seu habitat. Por exemplo, 

dispor e organizar os moveis de maneira que a criança consiga ter acesso a elementos que 

atendam suas necessidades, a exemplo de alcançar o bebedouro de água, pegar e guardar 

brinquedos em armários ou prateleiras sem que precise ser assistida a todo tempo por um adulto.  

 

c) Promover Oportunidade para Crescimento 

         O ambiente tem que ser rico em recursos, que venha a estimular a criança a desenvolver 

vários aspectos como o cognitivo, o social, o motor e crítico, além do mais, o espaço deve 

oferecer condições nas quais a criança possa andar, correr, subir e descer, fazendo assim com 

que ela possa desenvolver também a sua coordenação motora ampla. 

       Para promover a oportunidade de crescimento para a criança através do espaço, antes de 

Tudo, é preciso organiza-lo de acordo com a faixa etária e propor desafios cognitivos e motores, 

que façam com que ela avance no desenvolvimento de suas potencialidades. Segundo Lima 

(2001, p. 16): “O espaço e muito importante para a criança pequena, pois muitas das 

aprendizagens que ela realizará em seus primeiros anos de vida estão ligados aos espaços 

disponíveis e/ou acessíveis a ela”. 

 

d) Estimulação dos Sentidos 

 De acordo com Oliveira (2010, p. 121), a variação de estimulação deve ser procurada 

em todos os sentidos, cores e formas, música e vozes, aromas de flores e alimentos sendo feitos 

e oportunidade para provar diferentes sabores. Deste modo, a criança será estimulada a aprender 

através dos sentidos, desenvolvendo assim as suas potencialidades na aprendizagem. 

Como nem toda criança aprende da mesma forma, é importante através do espaço 

promover a aprendizagem através dos sentidos, estimular a atenção e possibilitar a criatividade 

de cada um, podendo desta maneira tornar a aprendizagem infantil significativa e 

transformadora. 
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e) Promover Sensação de Segurança e Confiança 

Planejar um espaço onde a criança se sinta segura a ajudará a explorá-lo com mais 

segurança, sendo assim, ela conseguirá ter confiança para explorar este ambiente e desenvolver-

se. Sabemos que o espaço pode provocar várias reações nas crianças, tais como, medo, 

irritabilidade, insegurança, é justamente nisso que se deve pensar no espaço como meio de 

segurança que ofereça conforto, confiança e sensação de estar seguro, para que assim, ela o 

explore possibilitando a construção de novos conhecimentos. 

 

f) Promover oportunidades para contato social e privacidade 

            Como já foi citado anteriormente neste artigo, a maneira como se dispõe a organização 

do espaço oportuna a criança a ter o contato social com o outro, desenvolvendo alguns tipos de 

habilidades sociais como: o autocontrole e expressividade emocional, atender regras de 

convívio e capacidade de fazer amizades, que é vista como fonte de aprendizagem e 

autoconhecimento. 

        Na relação que se dá entre um indivíduo e outro dentro de um ambiente, é possibilitado 

aos mesmos a oportunidade de crescer conhecendo e adquirindo regras sociais de convivência 

com o outro o respeito, o companheirismo e a troca de conhecimento. 

 

a. A Importância da Organização da Sala de Aula no Processo de Ensino e 

Aprendizagem 

 

 A organização da sala de aula e a maneira como ela é organizada e disposta diz muito 

sobre a concepção pedagógica que será empregada neste espaço, em como pode auxiliar no 

processo educativo das crianças de forma a contribuir com a aprendizagem das mesmas. 

Galardini e Giovannini (2002) defende a ideia de que os espaços escolares são grandes parceiros 

no processo de ensino e aprendizagem, ao afirmarem que: 

 

[a] qualidade do espaço e do tempo dentro do cenário 

educacional podem estimular a investigação, incentivar o 

desenvolvimento das capacidades de cada criança, ajudar a 

manter a concentração, fazê-la sentir-se parte integrante do 

ambiente e dar-lhe uma sensação de bem-estar”. (p.118) 
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 Diante desta afirmativa, é possível compreender a importância que o espaço 

devidamente organizado, traz para o processo de ensino e aprendizagem da criança. É preciso 

se pensar no espaço de forma que ele possibilite na criança a construção de novos saberes e 

experiências, que favoreçam o autoconhecimento e a autonomia, facilitando e oferecendo 

através do espaço o desenvolvimento de algumas habilidades como: cognitivas, afetivas, social 

e cultural. 

 Quando a criança explora e se senti ser ativo dentro de um espaço, possibilita-se a 

aprendizagem de forma prazerosa, ativa e significativa, já que está se oferecendo através do 

meio,a possibilidade da criança desenvolver-se. Assim, de acordo com o Referencial Curricular 

Nacional para a educação infantil (1998, p.69):  

 

O espaço na instituição de educação infantil deve propiciar condições para que 

as crianças possam usufrui-lo em benefício do seu desenvolvimento e 

aprendizagem. Pra tanto é preciso que o espaço seja versátil e permeável à sua 

ação, sujeito às modificações propostas pelas crianças e pelos professores em 

função das ações desenvolvidas.  
 

  Desta forma entendemos que o espaço deve ser flexível e versátil, podendo estar 

atendendo as necessidades e prioridades que possivelmente surgirão no auto do processo de 

ensino e aprendizagem na educação infantil, com o intuito de promover também a interação das 

pessoas presentes neste espaço, pois de acordo com HORN (2004, p.28) “É no espaço físico 

que a criança consegue estabelecer relações entre o mundo e as pessoas. Transformando-o em 

um pano de fundo no qual se insere emoções[..]”. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

          Apesar de o estudo não apresentar dados concretos, entende -se que o espaço e sua 

organização, contribui de forma efetiva para a aprendizagem das crianças da educação infantil, 

e que os professores que atuam com essa faixa etária, precisam estar em alerta para a 

organização do espaço como meio de desenvolvimento, estimulação e produção do 

conhecimento na infância. 

              A sala de aula planejada e pensada atua como ferramenta pedagógica que pode ser 

utilizada de forma positiva na prática educativa diária. Portanto cabe ao Educador, planejar e 

refletir sobre a organização da sala de aula de modo que ela se torne acolhedora e sociável, a 
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fim de que se possa interligar os conhecimentos prévios do aluno com os conhecimentos a 

serem produzidos e os objetivos a serem alcançados. Neste sentido, para Kramer (1993, p. 75): 

  

A organização da sala de aula visa, pois, viabilizar que as atividades 

planejadas por professores e crianças se desenvolvam de maneira 

flexível, criativa e cooperativa. Essa organização não é estática: novos 

materiais vai sendo introduzidos ou antigos são rearrumado a fim de se 

melhor atender a este critério. 

 

 Dinate desta afirmativa, entendemos que o ambiente não deve ser planejado e 

organizado para ficar fixo por tempo indeterminado, mas, tem que haver flexibilidade, mudando 

conforme as necessidades dos alunos e do mediador e conforme as necessidades dos objetivos 

a serem alcançados no espaço da sala de aula. 
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS APLICADAS À EDUCAÇÃO ESPECIAL 

EIXO TEMÁTICO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA                                                                                                                  

 BRITO, Amanda de Lima1 

Orientadora: MORAES, Guadalupe de Santos Silva2 

 

RESUMO 
Este estudo pretende analisar como as práticas educativas vêm sendo aprimoradas no cotidiano, para 

que se possa acompanhar o desenvolvimento dos alunos com deficiência no processo de ensino-

aprendizagem. A metodologia utilizada é um estudo de caso o qual será realizado em uma escola 

municipal acompanhado por uma professora e um aluno.  Durante a coleta de dados, foi utilizado um 

questionário para verificar como são aplicadas e desenvolvidas às práticas pedagógicas pelos 

professores que trabalham com os alunos especiais. O trabalho desenvolver-se a partir da observação no 

estágio onde foi percebido que, por falta de recursos na escola, muitos professores não utilizam as 

práticas educativas adequadas para os alunos com deficiência, o problema abordado neste artigo remete 

à seguinte questão: o uso das práticas pedagógicas aplicadas na Educação Especial podem promover o 

desenvolvimento dos alunos no processo de ensino e aprendizagem? Com isso, percebe-se a importância 

de serem aprofundado que deste estudo deve-se ao entendimento de que este tema deve ser aprofundados 

assim como as metodologias e suas práticas para que esses alunos não sejam excluídos e sim incluídos 

em todo processo de ensino e aprendizagem. 

Palavras-chaves: Práticas Pedagógicas. Educação Especial. Metodologia. 
                                                                                                                       

ABSTRACT 
This study aims to analyze how educational practices have been improved in daily life, so that the 

development of students with disabilities in the teaching-learning process can be monitored. The 

methodology used is a case study which will be carried out in a municipal school accompanied by a 

teacher and a student. During the data collection, a questionnaire was used to verify how they are applied 

and developed to the pedagogical practices by the teachers who work with the special students. The 

work developed from observation at the stage where it was perceived that, due to lack of resources in 

school, many teachers do not use the appropriate educational practices for students with disabilities, the 

problem addressed in this article refers to the following question: the use of pedagogical practices 

applied in Special Education can promote the development of students in the teaching and learning 

process? With this, we realize the importance of being deepened that this study is due to the 

understanding that this topic must be deepened as well as the methodologies and their practices so that 

these students are not excluded but included in every teaching and learning process. 

 

 

Keywords: Pedagogical Practices. Special education. Methodology. 
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INTRODUÇÃO 

 

A escolha desse tema baseia-se na expectativa que a escola enquanto detentora do 

conhecimento possa aprimorar-se de recursos e práticas capazes de assegurar os educando com 

deficiência. 

Desta forma os objetivos deste estudo foram de analisar como às práticas educativas, 

aprimoradas no uso e no cotidiano, pudessem contribuir no acompanhamento e no 

desenvolvimento dos alunos com deficiência no processo de ensino de aprendizagem. 

Identificando as metodologias que estimulem a aprendizagem dos alunos com deficiência, 

discutindo as práticas pedagógicas que auxiliam no processo de desenvolvimento e ensino e 

apresentando periodicamente o processo de aprendizagem dos alunos com deficiência. Sempre 

destacando a qualificação dos professores como um fator fundamental, tendo em vista que, a 

formação continuada para educação especial possibilita as melhorias das práticas, impactando 

satisfatoriamente nas necessidades do aluno. 

 A metodologia utilizada é um estudo de caso, realizado com o educador e o educando 

na escola, sendo que a coleta de dados pautou-se em verificar como as práticas pedagógicas são 

introduzidas e utilizadas com os alunos especiais. Procuramos assim, identificar e respeitar o 

grau de aprendizagem desses alunos, sempre valorizando o bom senso e estabelecer o bem estar 

para o educando. 

 Percebe-se que a introdução e a valorização das práticas pedagógicas são semelhantes 

ao dos demais alunos do ensino regular, devendo assim, ser encaradas como algo primordial e 

com muita responsabilidade pelo educador, a fim de dar os suportes necessários para o 

aprendizado diário, verificando também as limitações, que são manifestas rotineiramente e que 

impactam nas transformações e desenvolvimento do aluno. Produzindo assim, o foco do 

educador nas relações que exijam mais atenção, observando as particularidades de cada 

indivíduo e seu comportamento diante delas. 

O problema abordado neste artigo remete a questão: Se os usos das práticas pedagógicas 

aplicadas na Educação Especial podem promover o desenvolvimento dos alunos no processo 

de ensino e aprendizagem?  

A Educação Inclusiva figura como um processo de valorização do aluno enquanto 

indivíduo inserido no mundo, possibilitando o exercício das práticas pedagógicas 
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comprometidas com a educação do cidadão. Os alunos de educação especial são aqueles que 

apresentam alguma deficiência, seja de ordem física, sensorial ou mental, mas a ampliação do 

conceito de necessidades educativas possibilitou que esses alunos tivessem um ensino mais 

igualitário e menos exclusivo. 

 

Nesta perspectiva é preciso repensar a formação de professores 

especializados, a fim de que estes sejam capazes de trabalhar em diferentes 

situações e possam assumir um papel - chave nos programas de necessidades 

educativas especiais. Deve ser adoptada uma formação inicial não 

categorizada, abarcando todos os tipos de deficiência, antes de se enveredar 

por uma formação especializada numa ou em mais áreas relativas a 

deficiências específicas. (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 2012 p.28). 

 

A justificativa do interesse em pesquisar sobre o tema “Práticas Pedagógicas aplicadas 

na Educação Especial” aconteceu em dois períodos: o primeiro foi a partir de uma observação 

em uma escola onde percebi que por falta de recursos, estrutura e incentivos muitos professores 

tinham dificuldades de se trabalhar e incluir as práticas corretas com os alunos com deficiência 

especial. E o segundo momento, foi a partir das aulas da disciplina Educação Especial e 

Inclusiva, ministrada pela professora da Faculdade. Onde houve a amostra dos métodos, das 

técnicas e dos conhecimentos adquiridos em se trabalhar com a Educação Inclusiva, relatando 

também, o processo de como educar e trabalhar com essas pessoas especiais, buscando de fato 

uma educação para todos e fortalecendo sempre a ideia que os direitos e deveres são a todos os 

indivíduos. 

 

2 EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL 

 

2.1 Histórico 

   

Quando dirigimos o nosso olhar para a história da Educação Especial no Brasil, 

verificamos que a evolução do atendimento educacional especial ocorrerá com características 

diferentes daquelas observadas nos países europeus e norte-americanos.  

 A fase da negligência ou omissão que, pode ser observada em outros países até o século 

XVII, no Brasil, pode ser estendida até o início da década de 1950. Segundo Mendes (1995), 

durante esse tempo, observa-se que a produção teórica referente à deficiência mental esteve 
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restrita aos meios acadêmicos, com escassas ofertas de atendimento educacional para os 

deficientes mentais. 

  Entre os séculos XVIII e XIX, podemos identificar a fase da institucionalização, em 

outros países do mundo, que foi marcada pela concepção organicista, cujo pressuposto consistia 

em que a deficiência mental era hereditária com evidências de degenerescência da espécie. 

Assim, a segregação era considerada a melhor forma de se combater a ameaça representada por 

essa população. Nesta mesma ocasião, no nosso país, não existia nenhum interesse pela 

educação das pessoas consideradas idiotas e imbecis, persistindo, deste modo, na era da 

negligência (MENDES, 1995; DECHICHI, 2001).  

A história da Educação Especial no Brasil tem como marcos fundamentais a criação do 

“Instituto dos Meninos Cegos” (hoje “Instituto Benjamin Constant) em 1854, e do “Instituto 

dos Surdos-Mudos” (hoje, “Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES) em 1857, ambos 

na cidade do Rio de Janeiro, por iniciativa do governo Imperial (JANNUZZI, 1992; BUENO, 

1993; MAZZOTTA,1996). A fundação desses dois Institutos representou uma grande conquista 

para o atendimento dos indivíduos deficientes, abrindo espaço para a conscientização e a 

discussão sobre a sua educação. No entanto, não deixou de “se constituir em uma medida 

precária em termos nacionais, pois em 1872, com uma população de 15.848 cegos e 11.595 

surdos, no país eram atendidos apenas 35 cegos e 17 surdos” (MAZZOTTA, 1996, p.29), nestas 

instituições. Assim, a Educação Especial se caracterizou por ações isoladas e o atendimento se 

referiu mais às deficiências visuais, auditivas e, em menor quantidade as deficiências físicas. 

Podemos dizer que com relação a deficiência mental houve um silêncio quase absoluto.  

 No Brasil, na década de 1920, foram realizadas várias reformas na educação brasileira, 

influenciadas pelo ideário da Escola-Nova. Para isso, vários professores psicólogos europeus 

foram trazidos para oferecer cursos aos educadores brasileiros, influenciando os rumos da 

Educação Especial no nosso País. Em 1929, chegou a Minas Gerais a psicóloga russa Helena 

Antipoff, responsável pela criação de serviços de diagnóstico, classes e escolas especiais.  

 Fundou em 1932 a Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais para atender os deficientes. 

Essa psicóloga contribuiu para a formação de um número significativo de profissionais que, 

mais tarde, foram trabalhar na área da Educação Especial pelo país (JANNUZZI, 1992; 

MENDES, 1995). A corrente filosófica adotada por Antipoff valorizava muito a organização 

do ambiente de trabalho, a metodologia usada pelo professor e a psicologia infantil. Entretanto, 

o conteúdo e o conhecimento ministrados ficavam relegados a segundo plano. Observando o 
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trabalho de Antipoff, podemos perceber que se de um lado ajudou a firmar a “situação”, 

segregando o excepcional, tornando mais produtivo o ensino nas classes comuns às camadas 

mais favorecidas, sem a “turbulência”, a “amoralidade”, os de “difícil aprendizagem”, etc., de 

outro lado e pela primeira vez possibilitou o acesso ao ensino público, gratuito também, de 

crianças com alguns prejuízos orgânicos (JANNUZZI, 1992, p. 92).  

Deste modo, foi propiciado às crianças, sem lesões graves, mas com dificuldades ou 

distúrbios de aprendizagem, como hiperatividade, dispersão, problemas emocionais, dentre 

outros, a possibilidade de frequentar a escola. Com isso, o ensino regular destinado aos 

“anormais” ficou isento da incômoda presença de alunos com deficiência mental que, segundo 

os preceitos da época, atrapalhavam o rendimento dos outros alunos. Ainda hoje é possível 

presenciar esse discurso por parte de alguns pais e até mesmo de professores de nossas escolas. 

Helena Antipoff teve ainda uma participação ativa no movimento que resultou na criação da 

primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, em 1954.  

 Segundo Jannuzzi (1992), apesar das reformas observadas no sistema educacional, a 

expansão dos serviços de Educação Especial permanecia muito tímida no Brasil: em 1930, 

existiam 16 locais para a educação de deficientes mentais, subindo para 22 estabelecimentos, 

em 1935. No Brasil, a deficiência mental não era considerada como uma ameaça social nem 

como uma degeneração da espécie. Ela era atribuída aos infortúnios ambientais, apesar da 

crença numa concepção organicista e patológica (MENDES, 1995; DECHICHI, 2001).  

 Jannuzzi (1992) nos mostrou que a defesa da educação dos deficientes mentais visava 

economia para os cofres públicos, pois assim evitar-se-ia a segregação desses em manicômios, 

asilos ou penitenciarias. Enquanto o movimento pela institucionalização dos deficientes 

mentais, em vários países, era crescente com a criação de escolas especiais comunitárias e de 

classes especiais em escolas públicas, no nosso país, havia uma despreocupação com a 

conceituação, identificação e classificação dos deficientes mentais (MENDES, 1995; 

DECHICHI, 2001).  

 Entre as décadas de 1930 e 1940, observamos várias mudanças na educação brasileira, 

como, por exemplo, a expansão do ensino primário e secundário, a fundação da Universidade 

de São Paulo entre outras. Podemos dizer que a educação do deficiente mental ainda não era 

considerada um problema a ser resolvido. Neste período, a preocupação era com as reformas 

na educação da pessoa normal em 1967, a Sociedade Pestalozzi do Brasil, criada em 1945, já 

contava com 16 instituições por todo o país. Criada em 1954, a Associação de Pais e Amigos 
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dos Excepcionais já contava também com 16 instituições em 1962. Nessa época, foi criada a 

Federação Nacional das APAES (FENAPAES) que, em 1963, realizou seu primeiro congresso 

(MENDES, 1995).  

 Nesta época, podemos dizer que houve uma expansão de instituições privadas de caráter 

filantrópico, sem fins lucrativos, isentando, assim, o governo da obrigatoriedade de oferecer 

atendimento aos deficientes na rede pública de ensino. Foi a partir dos anos 1950, mais 

especificamente no ano de 1957, que o atendimento educacional aos indivíduos que 

apresentavam deficiência foi assumido explicitamente pelo governo federal em âmbito nacional 

com a criação de campanhas voltadas especificamente para este fim (MENDES, 1995). 

 Ao longo da década de 1960, segundo Jannuzzi (1992), ocorreu a maior expansão no 

número de escolas de ensino especial já vista no país. Em 1969, havia mais de 800 

estabelecimentos de ensino especial para deficientes mentais, cerca de quatro vezes mais do 

que a quantidade existente no ano de 1960. Enquanto que, na década de 1970, observamos nos 

países desenvolvidos amplas discussões e questionamentos sobre a integração dos deficientes 

mentais na sociedade, no Brasil acontece neste momento a institucionalização da Educação 

Especial em termos de planejamento de políticas públicas com a criação do Centro Nacional de 

Educação Especial (CENESP), em 1973. 

 A finalidade do CENESP era “promover”, em todo território Nacional, a expansão e 

melhoria do atendimento aos excepcionais” (MAZZOTTA,1996, p.55). E em segundo graus a 

Lei nº 5.692/71, que contemplou a temática da educação especial com o artigo 9º, indicava que 

os alunos que apresentam deficiências físicas ou mentais, os que se encontram em atraso 

considerável quanto a idade regular de matrícula e os superdotados deverão receber tratamento 

especial, de acordo com as normas fixadas pelos competentes Conselhos de Educação.  

 E para reforçar a obrigação do País em prover a educação, que é publicada, em dezembro 

de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº. 9.394/96. Essa lei expressa em 

seu conteúdo alguns avanços significativos onde podemos citar a extensão da oferta da 

educação especial na faixa etária de zero a seis anos, a ideia de melhoria da qualidade dos 

serviços educacionais para os alunos e a necessidade de o professor estar preparado e com 

recursos adequados de forma a compreender e atender à diversidade dos alunos. Constatamos 

que o capítulo V dessa lei trata especificamente da Educação Especial, expressando no artigo 

58 que a educação especial deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino e, 

quando necessário, deve haver serviços de apoio especializado.  
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 Nas últimas décadas, no Brasil, o movimento pela integração dos indivíduos que 

apresentam deficiência tem sido o mais discutido pelos pesquisadores e estudiosos da área de 

Educação Especial (FERREIRA, 1995; GLAT, 1995). No momento atual, o conceito de 

integração já está sendo considerado por muitos como ultrapassado, e a proposta mais moderna 

é a chamada movimento pela inclusão (GLAT, 1995).  

  É importante destacar que, com relação à inclusão, dois eventos foram mundialmente 

significativos e podem ser considerados marcos dessa proposta, pois trataram de questões 

referentes à viabilização de educação para todos. Esses eventos foram “A Conferência Mundial 

sobre Educação para Todos”, realizada em Jontiem, na Tailândia em 1990, que busca garantir 

a igualdade de acesso à educação a pessoas com qualquer tipo de limitação. E “A Conferência 

Mundial sobre Educação Especial”, ocorrida em Salamanca, na Espanha, em 1994. Nessa 

conferência foi elaborado o documento “Declaração de Salamanca e Linha de Ação sobre 

Necessidades Educativas Especiais”, que, “inspirada na igualdade de valor entre as pessoas, 

propõe ações a serem assumidas pelos governos em atenção às diferenças individuais” 

(CARVALHO, 1998, p. 146).  

 De acordo com a Declaração de Salamanca, o conceito de inclusão é um desafio para a 

educação, na medida em que estabelece que o direito à educação seja para todos e não só para 

aqueles que apresentam necessidades educacionais especiais, como podemos observar no 

trecho abaixo: As escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de suas 

condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras.  

 Devem acolher crianças com deficiência e crianças bem dotadas; crianças que vivem 

nas ruas e que trabalham; crianças de populações distantes ou nômades; crianças de minorias 

linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos ou zonas desfavorecidas ou 

marginalizadas (CARVALHO, 1998 p.17-18). 

  

2.3 A Declaração de Salamanca 

 

A Declaração de Salamanca, documento elaborado em 1994, constitui-se em marco pela 

luta da inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais. Explicita um 

compromisso internacional com direito de todas as crianças à educação, já proclamado na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e reafirmado pela declaração sobre Educação para 

todos. Indica necessidade e a urgência de garantir ensino à todas as crianças, jovens e adultos 
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com necessidades educativas especiais. No sistema comum de educação e que as escolas devem 

ajustar à todas as crianças independentes das suas condições físicas, sociais, linguística, entre 

outras (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 2012 p.28). 

 Menezes (2001) a Declaração de Salamanca assumiu um desafio de atender os alunos 

com necessidades especiais que vem a somar-se ao desafio de transformar as escolas públicas 

brasileiras, tradicionalmente seletivas para melhoria de uma educação para todos. Desta forma, 

trata de princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais, a inclusão 

de crianças e jovens e adultos com necessidades educacionais especiais dentro do sistema 

regular de ensino e a questão central sobre a qual a declaração de Salamanca discorre. A 

declaração aborda os direitos humanos e a Declaração Mundial sobre a Educação para todos, 

aponta os princípios de uma educação especial e de uma pedagogia centrada na criança. Em 

seguida apresenta propostas, direções e recomendações da estrutura de ação em educação 

especial, um novo pensar em educação especial, com orientações para ações em nível nacional 

e em níveis regionais e internacionais.  

 Tendo como base a Declaração de Salamanca (1994), esta propõe que as crianças com 

necessidades educativas especiais devem frequentar escolas de ensino regular e acrescenta que 

as mesmas constituem um dos meios mais eficazes para combater a discriminação e ao mesmo 

tempo fomentar uma sociedade inclusiva que proporcione uma educação adequada a todos sem 

exceção. Cabe salientar que Portugal foi um dos muitos países que aprovou a declaração 

comprometendo-se, dessa forma, a desenvolver o sistema educativo no sentido da inclusão de 

todas as crianças e jovens, independentemente das diferenças ou dificuldades individuais. 

Partindo desse pressuposto, a escola tem, segundo (SANTOS, 2007 p.19):  

 

Como função principal gerir, e criar condições de processos democráticos, 

funcionando como centro cultural e educacional dos alunos e da restante 

comunidade escolar. Deve promover-lhes o desenvolvimento integral numa 

perspectiva de preparação para a vida social, profissional e como cidadãos 

críticos e construtivos. 

  

Sendo assim, a Declaração de Salamanca visa ampliar e melhorar as condições de 

educação para crianças, jovens e adultos com necessidades educativas especiais, para garantir 

um futuro melhor para os países, pois ela é considerada inovadora porque ela proporcionou 

oportunidade única de colocação da educação especial, assim passou a incluir além das 

crianças, pessoas com deficiências e aquelas que tem dificuldades temporárias ou permanentes. 

http://www.infoescola.com/pedagogia/educacao-especial/
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Por isso as escolas inclusivas devem reconhecer e responder as diversas necessidades de seus 

alunos acomodando os estilos como um ritmo diferente de aprendizagem para a garantia de 

uma boa qualidade educacional para todos (SANTOS, 2007).  

 

A Declaração de Salamanca é considerada um dos principais documentos 

mundiais que visam a inclusão social, ao lado da Convenção de Direitos da 

Criança (1988) e da Declaração sobre Educação para Todos de 1990. Ela é o 

resultado de uma tendência mundial que consolidou a educação inclusiva, e 

cuja origem tem sido atribuída aos movimentos de direitos humanos e de 

desinstitucionalização manicomial que surgiram a partir das décadas de 60 e 

70 (MENEZES, 2001, p.02). 

  

Já a Lei de nº 13.146 conhecida como a lei da inclusão, denominada como Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, tem como objetivo basilar “assegurar e promover em condições de igualdade 

o exercício dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, visando à 

inclusão social e a cidadania”. 

 Marques (2007) explica que a Inclusão é apresentada como um grande avanço em 

relação a movimento de integração escolar, pois intenta na reformulação do atual sistema 

educacional, visando assim, na abertura de um espaço democrático e competente para trabalhar 

com todos os educandos, sem fazer distinções de classe, gênero ou outras características, 

considerando que a diversidade deve ser aceita como também incentivada e desejada. 

 Por fim Marques (2007, p. 323) faz uma inclusão importante sobre o que de fato é 

inclusão. Segue citação. 

 

Na prática, entretanto, a inclusão não se efetiva facilmente. A simples 

mudança de lugar de alunos provenientes das escolas especiais para a escola 

regula, destinada a todos, é muitas vezes entendida como inclusão. No entanto 

a inclusão implica na reestruturação das culturas, das políticas e das práticas 

escolar de tal maneira que elas levem em conta a diversidade dos alunos. Ela 

procede assim, de questões mais amplamente políticas sobre a natureza da 

sociedade. 

   

3 LEI N.º 13.146/2015. A LEI DA INCLUSÃO 

 

 Cabral (2016) explica que em 25 de agosto de 2009, à Presidência da República através 

do decreto 6.949, promulgou a Convenção Internacional referente aos Direitos das Pessoas com 

Deficiência, texto este assinado em Nova Iorque, que fez integrar no plano constitucional os 
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direitos.fundamentais das pessoas portadoras de deficiência. Dessa forma, partindo dessa 

convenção também ocorre a promulgação da Lei 13.146 de 06 de julho de 2015.  

 

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação 

com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (ESTATUTO 

DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, 2015). 

 

 Para Piovesan (2013) a Convenção seria uma resposta da comunidade internacional à 

longa história de discriminação, exclusão e desumanização das pessoas com deficiência. 

 Para a Fundação FEAC (2016) que combate para promoção humana, a assistência e o 

bem-estar social, com prioridade para as crianças e adolescentes, explica que a Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão são instrumentos 

de proteção aos seus direitos humanos específicos que fazem parte do projeto de visibilidade, 

requerendo incorporar as pessoas com deficiência à pauta pública, buscando garantir o 

reconhecimento de que as pessoas com deficiência têm sim, o seu lugar na sociedade atual. E 

que a independência e autonomia delas estão diretamente ligadas ao acesso e à equiparação de 

oportunidades, para o exercício da igualdade nas mesmas bases e condições. 

 

Pessoas com deficiência, em si, possuem características humanas distintas, 

que ensejam um novo olhar: as limitações funcionais de cada indivíduo não 

determinam seu destino, senão requerem que o ambiente disponha dos 

recursos de acessibilidade necessários para possibilitar plena e efetiva 

participação de todos. Essa nova abordagem dos direitos humanos em relação 

às pessoas com deficiência exige que os demais direitos humanos sejam 

revisitados para que, no seu exercício, possam cumprir com a acessibilidade 

como um dispositivo reconhecidamente universal, garantindo a equiparação 

de oportunidades para pessoas com deficiência (FEAC, 2016). 

  

4 METODOLOGIAS APLICADAS AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

 Rey (1993, p. 9), nós encontramos a seguinte definição referente o que é Método 

Científico. 

Tem por base a observação rigorosa e imparcial dos fatos; observação essa 

que deve ser capaz de distinguir, dentre os muitos fenômenos que possam 

ocorrer em determinadas circunstâncias, aqueles que são relevantes para o 

estudo do problema em causa. Evidentemente, que se propõe a estudar um 

problema, por exemplo, experimentar um medicamento novo, aspira alcançar 
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êxito e, portanto espera que a droga funcione eficazmente. Mas, durante a 

experimentação, deve comportar-se com a maior imparcialidade possível e, 

até mesmo, como o “advogado do diabo”, se quiser conduzir seu trabalho com 

rigor científico. 

O mesmo se dirá de pesquisas de ordem puramente teórica.  

  

Já Raymundo (2018) explica que a pesquisa bibliográfica é a base de qualquer trabalho 

científico, servindo para reunir o material teórico já disponível e sendo o ponta pé inicial para 

analisar e explicar qualquer objeto. 

 Quanto ao estudo de caso, seria abordagem e estudo de algum fenômeno atual, tendo 

como objetivo entender como ou por que determinado acontecimento se manifesta 

(RAYMUNDO, 2018). 

 Em relação aos objetivos, este trabalho pode ser classificado com uma pesquisa de 

estudo de caso, qualitativa, bibliográfica. Richardson (1999) por fim explica que uma pesquisa 

qualitativa, busca compreender as informações acobertadas, aquelas que existem por trás dos 

fatos e que residem na essência do objeto estudado. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No momento em que o educador está elaborando o seu plano anual ele deve estar 

preparado para trabalhar com diversos tipos de crianças e adolescentes, sendo assim, sabemos 

que os planos educacionais devem ser flexíveis. Pois o professor deve conhecer a sua turma e 

principalmente a realidade de cada um, para que assim obtenha um êxito positivo em suas aulas 

no processo de ensino e aprendizagem dos educandos. 

 A metodologia aplicada pelo professor em sala de aula deve ser condizentes e de acordo 

com as necessidades dos alunos, principalmente aqueles que apresentam algum tipo de 

deficiência. Permitindo que, esses especiais se sintam incluídos em sala de aula, inseridos no 

contexto da escola e na sua realidade acadêmica. Outro ponto fundamental são as condições 

dos profissionais educadores, pois a escola desempenha uma parcela importantíssima no 

aprendizado desses indivíduos, ter as condições necessárias em termo de estrutura, matérias 

didáticos, professores capacitados, aperfeiçoamentos periódicos permite assim que a escola 

cumpra o seu papel de acolhera e centro das mudanças sociais. 
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Vale ressaltar ainda que o professor deve estar claro do seu papel de mediador do 

conhecimento, um interlocutor, buscando proporcionar aos alunos uma aprendizagem 

significativa, entretanto fazemos um ressalva, que com o aluno com necessidades especiais o 

papel do professor deve ser o mesmo, mas sempre respeitando as suas limitações. 

Pois conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência, essa preocupação é evidente e 

salutar, pois a formação dos professores especializados devem atender essas exigências e 

assumir o papel-chave nos programas de necessidades educativas especiais. 

O professor em síntese, não precisa ter total conhecimento a respeito de todas as 

carências que afetam seus alunos. Mas é necessário que tenham um conhecimento considerável 

sobre as necessidades do seu aluno deficiente, podendo solicitar auxílio dos especialistas. Cabe 

ao professor planejar suas metodologias, fazer uso de recursos para implementar as práticas 

pedagógicas e proporcionar o desenvolvimento dos seus alunos.  

Concluímos que e possível compreender que o aprendizado do aluno não ocorre apenas 

por meio dos livros, mas também, pela convivência social, pelas possibilidades que lhes são 

oferecidas, dessa forma, ajudando a criança com deficiência e reconhecer suas capacidades de 

fazer e conhecer o que está em seu cotidiano. 
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A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO NA FORMAÇÃO DOCENTE 

EIXO TEMÁTICO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

                                    
SANTANA, Ana Graziele Santos 1 

ORIENTADORA: Prof. SILVA, Guadalupe de Moraes Santos2 

 

RESUMO 
O estágio docente é um ato educativo supervisionado de extrema importância para a vida 

acadêmica e profissional em razão de ser desenvolvido pelos alunos em instituições de ensino 

com intuito de por em prática o que é aprendido no curso de formação para aquisição de 

conhecimentos e habilidades. Este trabalho tem como seu principal objetivo avaliar o papel do 

estágio para formação docente, visando analisar se o estagiário executa somente as funções que 

são cabíveis ao seu trabalho, apresentando pontos positivos e negativos dentro das funções 

propostas no ambiente escolar, e tem como propósito entender como o estágio na formação 

docente prepara o profissional para a excelência no trabalho escolar? A relevância do tema está 

em esclarecer a importância dos principiantes nas atividades da sua escolha profissional e os 

benefícios das instituições que os contratam. O estudo trata-se de um relato de caso com base 

em uma pesquisa bibliográfica fundamentado em alguns autores como: Selma Garrido Pimenta 

(2010); Maria Socorro Lucena Lima (2010) entre outros, e surgiu pela necessidade de 

compreender qual era a real função do estagiário na escola. Em meio a tantas implicações é o 

estágio quem aproximará o discente da sua área de trabalho, onde o mesmo aprenderá 

praticando permitindo concluir que é essencial para formação, pois o mesmo consegue adquirir 

aptidão e experiência para ser inserido no mercado de trabalho. 

Palavras-Chave: Estagiário. Docente. Formação.  

 

ABSTRACT: 
The teaching internship is a supervised educational act of extreme importance for academic and 

professional life because it is developed by students in educational institutions with the 

intention of putting into practice what is learned in the training course for acquiring knowledge 

and skills. The main objective of this work is to evaluate the role of the traineeship in teacher 

training, in order to analyze if the trainee performs only the functions that are suitable to his 

work, presenting positive and negative points within the proposed functions in the school 

environment, and aims to understand how the internship in teacher training prepares the 

                                                             
1 Trabalho apresentado a orientadora Guadalupe Moraes Santos da Silva para a obtenção de nota do 

curso de Pedagogia da Faculdade São Luís de França. Acadêmica do 8º período do curso de Pedagogia 

da Faculdade São Luís de França, E-mail: grazy_ana16@hotmail.com 
2 Possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Sergipe (1997), graduação em 

Pedagogia pela Faculdade São Luís de França (2007) e mestrado em Educação Física pela Universidade 

Federal de Sergipe (2014). Membro do grupo GPGFOP- UNIT/Capes. Avaliadora do Guia do Estudante 

da Editora Abril. Atualmente é professora de educação física da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora 

do Socorro, Coordenadora do Programa Novo Mais Educação - Secretaria de Educação de Nossa 

Senhora do Socorro, Coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade São Luís de França e professora 

da Faculdade São Luís de França. Tem experiência nas áreas de Saúde e Educação, com ênfase em 

Pedagogia, atuando principalmente nos seguintes temas: Práticas Pedagógicas, Estágio Supervisionado, 

Educação, EJA, Alfabetização, Gestão e Formação de Professores.  
 



 

277 
 

XI  MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

professional for excellence in school work? The relevance of the theme is to clarify the 

importance of the beginners in the activities of their professional choice and the benefits of the 

institutions that hire them. The study is a case report based on a bibliographical research based 

on some authors such as: Selma Garrido Pimenta (2010); Maria Socorro Lucena Lima (2010) 

among others, and arose from the need to understand what the real role of the trainee in the 

school was. Amidst so many implications it is the stage that will bring the student closer to his 

work area, where he will learn by practicing, allowing him to conclude that it is essential for 

training, since he can acquire the aptitude and experience to be inserted in the job market. 

Keywords: Trainee. Teacher. Formation. 

 

INTRODUÇÃO 

Durante o curso de Pedagogia existem diferentes formas seja ela obrigatória ou não, de 

por em prática o que é aprendido teoricamente na instituição, por meio delas é que nos 

aproximaremos da área de trabalho desejada, auxiliando-nos na obtenção de experiência 

profissional. Assim, nos deparamos com os estágios que são obrigatórios que é definido como 

pré-requisito no projeto pedagógico do curso para aprovação e obtenção do diploma, e temos 

outro não obrigatório que é uma atividade opcional acrescida de remuneração, carga horária 

regular e obrigatória.  Desta forma se faz necessário compreender como o estágio na formação 

docente prepara o profissional para a excelência no trabalho escolar?  

O estágio traz para os estudantes conhecimentos, competências e experiências 

práticas  que são elementos fundamentais para a formação docente sendo a chave para 

possibilitar uma maior aproximação com as demandas sociais e a escola, trabalhando aspectos 

indispensáveis á construção da identidade profissional que será construída durante sua 

trajetória, sendo o mesmo um lugar de reflexão sobre a construção e consolidação do ser 

docente, tornando-se então algo indispensável na formação de todos que integram o curso de 

pedagogia. 

Manifestasse então a curiosidade de entender qual a importância e a função do estagiário 

na escola, a importância se dá pelo suporte que o estagiário proporciona a escola e 

principalmente a sala de aula através do seu trabalho, existindo beneficio para o mesmo e para 

a escola que o contrata. No entanto algumas instituições se aproveitam do interesse do discente 

para adquirir determinados conhecimentos e experiência e quando contratados durante a 

execução do seu trabalho colocam atividades que não são convenientes a sua função adjunto a 

uma mão de obra barata.  

De acordo com o Art. 10 da Lei do estágio - Lei 11788/2008 “a jornada de atividade em 

estágio será definida de comum acordo entre a instituição de ensino, a parte concedente e o 

http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/08/13/957941/10-lices-os-estudantes-aprender-com-albert-einstein.html
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aluno estagiário ou seu representante legal, devendo constar do termo de compromisso ser 

compatível com as atividades escolares e não ultrapassar”. Sendo assim é necessário que os 

estagiários exerçam apenas atividades apropriadas a sua função, pois o uso indiscriminado do 

trabalho dos estagiários além de reduzir a oferta de vagas para professores e outros 

profissionais, pode levar, dependendo do caso, a demandas trabalhistas importantes. 

Tais levantamentos deverão auxiliar nas mudanças de estratégias com relação aos 

estágios advindas de instituições de ensino, que se propuserem a instalar funções relevantes 

para com o estagiário de forma legal, e assim conseguir aprimorar a prática ao conhecimento 

que são adquiridos pelos educandos. Onde os estagiários deverão aprender de forma coesa todas 

as funções que ele depois irá desenvolver como tal profissional. E a empresa deverá focar em 

proporcionar uma educação de qualidade ao seu público através de integrantes realizados 

profissionalmente por meio de funções desenvolvidas coerentemente. 

A magnitude desta pesquisa contribui diretamente para percebemos a importância do 

estágio na formação docente e a contribuição dela para a construção profissional, em que 

aprender a profissão docente está diretamente ligada ao curso e as particularidades da realidade 

escolar, a mesma também tem como finalidade mostrar de forma clara diferentes aspectos no 

que se refere ao aprendizado prático para compreender onde está o erro na execução das 

atividades e aprendizagem propostas, a fim de garantir conhecimento e funções concernentes 

ao estagiário. 

 

2- A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO NA FORMAÇÃO DOCENTE 

2.1 CONCEITO 

O estágio é uma atividade desenvolvida pelos alunos em empresas ou instituições com 

o objetivo de complementar a aprendizagem através da vivência da realidade do seu futuro 

profissional tendo como embasamento o que é aprendido no curso de formação. O mesmo vem 

auxiliar na integração do estudante com a sociedade, através da adaptação psicológica e social 

na prática de sua futura profissão, adquirindo e trocando experiências através da aplicação 

prática de seus conhecimentos.  

Muitas das vezes é o primeiro contato do individuo com a realidade no cotidiano da 

área profissional, o momento no qual o estudante pode vivenciar e aplicar os conhecimentos 

teóricos aprendidos, oportunizando aprimorar suas habilidades e conhecimentos. Ele divide-se 

em estágio obrigatório ou o não obrigatório, que se definem em: 
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• Estágio obrigatório: é obrigatório por estar previsto na matriz curricular do curso de 

formação. A supervisão, neste caso, é de responsabilidade da Instituição de ensino. 

Esses estágios não são remunerados. 

• Estágio não obrigatório: não são obrigatórios por não estarem previstos na matriz -

curricular do curso de formação, porém colabora e enriquece a formação profissional 

do educando, aprimorando o conhecimento. Pode ser remunerado. 

Para a caracterização do estágio, é necessário  o contrato ou termo de compromisso, que 

é celebrado entre o estudante e a empresa ou instituição, com a interveniência da instituição de 

ensino, que deve zelar para que o contrato seja cumprido fielmente. O objetivo do estágio é 

proporcionar experiência ao estagiário e prepará-lo para que se desenvolva no setor de atividade 

associado à sua futura profissão. Além dos benefícios para a formação dos estudantes, o estágio 

também favorece as empresas e instituições, em razão da inexistência do vínculo empregatício 

e o custo reduzido. 

Conclui-se que o estágio oferece ao educando a oportunidade de colocar em prática o 

conhecimento construído nas aulas teóricas, sob a supervisão de um profissional da área que irá 

orientar e corrigir o estagiário em todas as atividades desenvolvidas, para que no momento em 

que estiver atuando como profissional este possa aplicar a experiência adquirida, e assim esteja 

menos sujeito a possíveis falhas no cumprimento de suas atribuições. 

2.2 HISTÓRICO  

O conceito de estágio sofreu mudanças ao longo do tempo, passando de uma simples 

atividade de acompanhamento prático, para uma atividade curricular prática nos cursos 

ofertados pelas instituições educacionais da atualidade. No Brasil, as mudanças no conceito de 

estágio foram acompanhadas pela evolução da legislação educacional. Os debates em torno de 

uma nova legislação sobre estágio ocorrida no Congresso Nacional Brasileiro, a partir da 

primeira década do século XXI, pois, apresentaram a existência de um confronto entre aqueles 

que defendiam o estágio com foco no interesse da escola e os que focavam o interesse das 

empresas. 

As primeiras normas de estágio surgiram na década de 40, posteriormente chegou à 

conclusão de que o mesmo não auxiliava o processo educativo. Já a partir da década de 60 o 

Ministério do trabalho e a Previdência Social abre uma portaria definindo a importância do 

estágio a fim de aperfeiçoar o ensino, criando uma ligação entre empresa e escola. Resultando 

na ideia de que para se conseguir um bom emprego era necessário estudar, e aliado ao estudo 
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era necessário aplicar o que era aprendido. Deste modo, o estágio torna-se a oportunidade de 

experiência já que o diploma não era o único requisito para ingressar no mercado de trabalho.  

Assim, surge a lei que aborda exclusivamente sobre o estágio a Lei nº 6.494 de 7 de 

dezembro 1977 e regulamentado pelo Decreto 87.497, de 18 de agosto de 1982, que dispõe 

sobre o estágio de estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos 

vinculados ao ensino oficial e particular em ensino superior e de 2º grau regular e supletivo. 

Considera-se estágio curricular, para os efeitos deste Decreto, as atividades de aprendizagem 

social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais 

de vida e trabalho de seu meio, sendo realizada na comunidade em geral ou junto a pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, sob responsabilidade e coordenação da instituição de 

ensino. 

Apesar de todas essas leis facilitarem e regulamentarem o processo do estágio, 

posteriormente foram encontradas falhas, permitindo que as empresas não cumprissem a 

legislação, onde possuíam normas de amplas interpretações, havendo um aproveitamento da 

empresa para com o seu estagiário, onde as mesmas precarização de atividades para o estudante, 

falta de remuneração e distância dos fins educativos, entre outros malefícios. Surge assim a 

necessidade de ser estabelecida uma nova lei onde as empresas praticassem as normas propostas 

de maneira correta, para que ambas as partes fossem beneficiados. 

Atualmente o estágio de estudantes é regido pela Lei nº 11.788, que estabelece uma série 

de regras, a nova Lei de Estágio, publicada no dia 25 de setembro de 2008, sancionada pelo 

então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, diz que o estágio é ato educativo escolar 

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 

produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação 

superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do 

ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. 

Desta forma, observar-se que ocorreram diversas mudanças na Legislação, que ao 

definir inicialmente o estágio a partir do interesse das empresas, proporcionou o alargamento 

do seu conceito, possibilitando a precarização do trabalho. E que com a atual Lei de estágio 

foram melhoradas gradualmente. Nota-se a partir deste momento a suma importância de aliar 

teoria a prática como forma de adquirir conhecimentos e habilidades por meio da profissão 

escolhida e que já se fazia necessário à experiência profissional como ferramenta facilitadora 

para a entrada no mercado de trabalho.  
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O estágio justamente virá ajudar o individuo a adquirir experiência através da 

aprendizagem prática em sua área de trabalho, tornando-se proveitoso para a empresa e para o 

estagiário, consistindo em ambas as partes desenvolverem atividades estipuladas pela lei. 

 

3. RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Fundamenta-se no relato e reflexão de experiências vivenciadas nos meus estágios, 

sendo um dos momentos mais importantes da minha formação, pois foi meu primeiro contato 

com o ambiente real de sala de aula. Sendo notável a importância do mesmo para o 

amadurecimento profissional quando desenvolvido de forma coerente a sua função na escola, 

já que o estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional 

garantido por lei. 

Meu primeiro estágio não foi obrigatório, decidir fazê-lo pela curiosidade e necessidade 

de me aproximar da minha escolha profissional e assim dei inicio ao convívio com a realidade 

escolar. Fui chamada para trabalhar numa escola particular, chegando à escola fui direcionada 

ao ensino fundamental para auxiliar uma criança especial, me assustei com o quantitativo de 

alunos que eram 52, porém logo foi dividido e então a turma ficou com 26 alunos. 

Minhas funções nesta escola como estagiário em sala de aula era exclusivamente voltada 

a auxiliar esta criança, acredito que seja um erro nos limitar somente a está função ou a só uma 

outra, já que vamos com o intuito de aprender todas as atividades desempenhadas pelo 

pedagogo, e fora da sala começamos a desenvolver outros serviços que não tinha relação com 

o papel do estagiário, atividades repetitivas e monótonas, e pouco se importam com o nosso 

processo educativo profissional.  

Mesmo discordando de algumas atitudes, constantemente fazia o que era proposto no 

estágio e acredito que sempre levamos consigo alguma aprendizagem de tudo que fazemos. E 

ter observado determinadas situações me fizeram crescer profissionalmente e entender que esse 

estágio não era suficiente e que eu precisava experimentar novos desafios e busquei outro 

estágio e conseguir. Desta forma, com essa experiência foi possível perceber que algumas 

escolas se aproveitam da mão de obra barata do estagiário e de sua vontade aprender, para 

utiliza-lo da forma que lhe for mais conveniente em sua instituição. 

Dando inicio ao estágio em outra instituição, percebi que ela tinha uma linha pedagógica 

completamente diferente e que as funções exercidas pelo estagiário eram muito mais 
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expandidas, ou seja, nós tínhamos a oportunidade de usufruir de muitas atividades que são 

desenvolvidas pelo pedagogo. Minhas atividades eram completamente dividas com a 

professora, exemplo: o planejamento era feito uma semana pelo estagiário e outra pela 

professora, e a semana que nós estagiários planejávamos nós tínhamos que dar aula e as 

professoras nos auxiliavam, e quando as professoras ministravam aula nós auxiliávamos. 

Compreendi como algo culminante na minha aprendizagem, nós fazíamos correções, 

participávamos de reuniões, conversávamos com os pais dos alunos e quando alguma 

professora faltava, nós a substituíamos, mas sempre supervisionada. Em meio a tantas 

atividades ao final de cada semestre éramos avaliados pelo supervisor, e nós estagiários 

fazíamos uma avaliação da instituição de forma geral e de nós mesmos. Acredito que tudo isso 

é muito válido para o estagiário de pedagogia, pois o mesmo tem a oportunidade de crescer 

profissionalmente por meio das experiências vividas com exercício prático da real função do 

ser professor, que muita das vezes é desvinculada do estagiário. 

Com relação aos meus estágios supervisionados foram realizados nas escolas que já 

estagiava de modo não obrigatório, desta forma não sentir muita frustação, pois é o sentimento 

de muitas pessoas quando praticam o estágio. No entanto, existiu um certo receio no primeiro 

estágio pela falta de experiência como professora oficial, onde fiquei apreensiva com relação 

ao medo de errar. No segundo já em outra escola com um pouco mais de experiência já consegui 

desenvolver meu estágio bem melhor, pelo fato de está envolvido dia a dia no ambiente escolar 

já que trabalhava na mesma e a escola dava a chance de dar aula rotineiramente. 

Após os estágios supervisionados e os não supervisionados, logo notei uma 

desconformidade entre teoria e prática (GARRIDO, LUCENA 2010, P.103) diz que “um dos 

primeiros impactos diante da real condição das escolas e as contradições entre o escrito e o 

vivido, o dito pelos discursos oficiais e o que realmente acontece”. Sendo assim, só percebemos 

a diferença entre teoria e a prática, quando praticamos o que aprendemos teoricamente no curso 

de formação, momento em que compreendemos a importância do estágio para o nosso 

crescimento profissional. 

 

4. A FORMAÇÃO DOCENTE E A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO  

 

          Com as mudanças constantes nas formas de aprender e ensinar, o curso de pedagogia 

deve preparar os futuros professores para dialogarem com a nova realidade da sala de aula, 



 

283 
 

XI  MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

atuando como mediadores de aprendizagem. O professor tem um papel fundamental na vida do 

seu aluno e a decisão sobre como devem ser formados os novos profissionais abala o projeto 

educacional de qualquer país. 

           Desta forma é necessário formar docentes preparados e capazes de assumir tal profissão, 

onde a construção do mesmo deverá manter-se essencialmente ligada á prática, para 

aprendizagem da realidade escolar, assim o estágio torna-se um meio preparatório para 

aquisição de conhecimentos desta realidade, pela oportunidade de está inserido diretamente no 

ambiente de trabalho ao qual almeja. 

           Deste modo o currículo do curso de pedagogia deve atender adequadamente a formação 

do professor, para que ele possa desenvolver suas atividades com excelência. A prática de 

estágios que é a base para possibilitar uma maior aproximação com as demandas sociais da 

escola vem alastrando-se se pela sua importância neste processo, assim o estágio obrigatório é 

mantido nas instituições de ensino superior e é notável que o não obrigatório está crescendo em 

boa parte dos cursos de formação de professores.  

          Porém se analisarmos sobre a importância dos estágios na formação docente, 

encontramos logo uma necessidade lógica para que se possa formar um profissional da 

educação com condições a entender e desenvolver um trabalho com qualidade e com 

significado para o aluno e para o professor. Assim fazendo com que o aluno de pedagogia entre 

em contato com os contextos reais e com as escolas nas suas variadas formas de organizações, 

seja publica ou privada. 

          PIMENTA (2006) “indica que é essencial à prática de pesquisa com reflexão ao longo 

dos estágios, integrando situações até então hipotéticas com situações reais vividas quando se 

vai a campo, tecendo a relação dialética teoria e prática”. É refletindo a seriedade do estágio, 

enquanto elemento fundamental da formação do pedagogo, que procuramos corresponder às 

reais necessidades apresentadas pelo cotidiano escolar nos dias de hoje, que é um desafio que 

se coloca a qualquer atividade profissional docente que, atualmente, ultrapassa a prática de 

somente aplicar uma teoria aprendida ou repetir procedimentos utilizados em outros contextos.   

 

4.1 ESTÁGIO PARA QUEM NÃO É PROFESSOR 

 

          O estágio para quem ainda não exerce a docência vem como uma forma de aprender com 

aqueles que já possuem experiência na pratica docente. É um meio que pode levar o acadêmico 
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a identificar novas e variadas estratégias para solucionar problemas que muitas vezes ele nem 

imaginava encontrar na sua área profissional.  

          O primeiro contato com a sala de aula causa estranheza para os estagiários já que sente 

na pele a diferença entre a teoria e a pratica. Mas com o decorrer do tempo e experiência 

adquirida os estagiários se apropriam de inúmeros conhecimentos, passando a desenvolver mais 

o raciocínio, a capacidade, o espírito crítico e sua criatividade. 

 

O estágio supervisionado para os alunos que ainda não exercem o magistério 

pode ser um espaço de convergência das experiências pedagógicas 

vivenciadas no decorrer do curso e, principalmente, ser uma contingência de 

aprendizagem da profissão docente, mediada pelas relações sociais 

historicamente situadas. (PIMENTA E LUCENA, p. 102). 

           

Por isso o estágio em sala de aula é complemento fundamental para quem quer ser professor, 

cujo possibilita a percepção das próprias deficiências e a busca pelo aprimoramento profissional 

e pessoal. Podendo assim adquirir conhecimentos necessários para realizar as atividades a qual 

pertencem a sua formação profissional, que só são descobertas na troca de aprendizagem entre 

professor e aluno. Assim é muito satisfatório para quem escolheu ensinar, estar perto de quem 

precisa aprender. 

          Sendo de suma importância compreender a importância e necessidade do estágio dentro 

da matriz curricular e na formação profissional. De modo a acrescentar relevância a profissão 

escolhida por meio da execução de suas atividades quando bem desenvolvidas e conduzidas 

seja ele pelo professor na instituição na qual é discente ou com o docente responsável pela sala 

a qual se está estagiando. O estágio probatório, quando bem conduzido, cria uma aura de 

responsabilidade e uma imagem publica de seriedade, na ideia de garantia para os pais de 

competência profissional. Agregaria valor à carreira, sem dúvida”. (GATTI/ BARRETO, p. 

253). 

 

4.2 Estágio para Quem já Exerce a Docência 

          É muito comum nos depararmos com professores indignados com fato da exigência de 

realizarem o estagio, já que estão exercendo a função docente. O Estágio é um momento 

indispensável na formação de professores preparados para a sua prática, por ser esse um período 
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que oportuniza a interação entre a teoria e a prática docente. Nesse contexto o profissional 

obrigatoriamente enxerga-se à frente do estagio, sendo necessário compreender a sua matriz 

curricular, compreendendo as concepções que regem essa disciplina, para apropriação de novas 

aprendizagens. 

Dessa forma, o estágio passa a ser um retrato vivo da prática docente e o 

professor-aluno terá muito a dizer, a ensinar, a expressar sua realidade e a de 

seus colegas de profissão, de seus alunos, que nesse mesmo tempo histórico 

vivenciam os mesmos desafios e as mesmas crises na escola e na sociedade”. 

(PIMENTA/ LUCENA, p. 127). 

           

Assim é essencial que esses professores-alunos sejam incluídos novamente nesse 

ambiente de reciclagem de ensino com o papel de fazer uma ponte entre a teoria e as 

experiências já vividas gerando sempre um paralelo de vivências, ou seja, momento de refletir 

suas práticas enquanto professor. É crucial afirmar que o estágio nos cursos de formação de 

professores é de extrema relevância já que devemos considerar que o professor está sempre em 

formação, logo, um eterno aprendiz. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

          Em virtude do que foi mencionado percebe-se que estágio é uma experiência muito 

importante para o desenvolvimento da carreira de todo profissional. O propósito da prática de 

estágio é a de desenvolver em cada discente a compreensão das teorias estudadas durante a 

graduação, como também a sua aplicabilidade e a reflexão sobre a prática, norteando o docente 

em formação para a transformação da sociedade e a contribuição para a construção da cidadania 

por meio do processo de ensino-aprendizagem. 

          O estágio permite a análise crítica das atividades desenvolvidas por ser um meio de 

efetiva aprendizagem no contexto do futuro campo profissional, uma das partes mais 

importantes do estágio é o fato de mostrar a realidade da profissão e é durante este período que 

o estudante enxerga-se como professor, ou seja, iniciam a formação da sua identificação 

profissional sendo capaz de progredir ou regredir com relação a situações encontradas, podendo 

assim observar se fez ou não uma boa opção com relação à escolha profissional, pela 

oportunidade de refletir sobre todos os fatores entrelaçados a prática. 
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          Levando-se em consideração esses aspectos conclui-se que frente aos novos desafios é 

preciso formar-se enquanto profissional: reflexivo, autônomo, capaz de compreender a 

realidade em que atua e seu papel nesta realidade. São grandes os desafios enfrentados pelo 

profissional docente, mas manter-se atualizado e desenvolver práticas pedagógicas eficientes 

faz desse profissional o diferencial necessário à profissão, assim, entender a importância do 

estágio, não é apenas criar condições para que o mesmo seja simplesmente executado, mas é 

principalmente ter clareza do seu sentido na formação profissional. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BIANCHI, Anna Cecilia de Moraes; ALVARENGA, Marina; BIANCHI, Roberto. Manual 

de orientação: estágio supervisionado. – 4º ed. – São Paulo: Cencage Learning, 2009. 

 

COLOMBO, Irineu; Ballão, Carmen. Histórico e aplicação da legislação de estágio no 

Brasil. Paraná, 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/er/n53/11.pdf > Acesso em: 

15 mai.2018. 

 

FIGUEIREDO, João. Decreto Nº 87.497. Brasília, 1982. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d87497.htm > Acesso em: 09 jun.2018. 

 

GATTI, Bernadete Angelina; BARRETO, Elba Siqueira de Sá. Professores do Brasil: 

impasses e desafios. 6º ed. – Brasília: Unesco, 2009. 

 

PICONEZ Stela C. Bertholo;  FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. A prática de ensino e o  

estágio supervisionado. – 24º ed. Campinas, SP: Papirus. (Coleção Magistério: Formação e  

trabalho pedagógico). 1991. 

 

PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade Teoria e 

Prática? 7ª ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

 

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência; revisão 

técnica José Cerchi Fusari  - 5ª ed. São Paulo: Cortez,  – (Coleção docência em formação. 

Série saberes pedagógicos). 2010. 

 

PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade teoria e 

prática? – 11ª ed. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

PORTAL UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ. O que o estágio. 
Disponível em: <http://www.utfpr.edu.br/patobranco/estagios-e-empregos/vagas-para-

estagios-e-emprego/o-que-e-o-estagio> Acesso em: 10 jun.2018. 

 

SILVA, Luiz Inácio Lula. Lei Nº 11.788. Brasília, 2008. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm> Acesso em: 02 

de maio de 2018. 

http://www.scielo.br/pdf/er/n53/11.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d87497.htm
Portal%20Universidade%20Tecnológica%20Federal%20do%20Paraná.%20O%20que%20o%20estágio.%20Disponível%20em:%20%3chttp:/www.utfpr.edu.br/patobranco/estagios-e-empregos/vagas-para-estagios-e-emprego/o-que-e-o-estagio
Portal%20Universidade%20Tecnológica%20Federal%20do%20Paraná.%20O%20que%20o%20estágio.%20Disponível%20em:%20%3chttp:/www.utfpr.edu.br/patobranco/estagios-e-empregos/vagas-para-estagios-e-emprego/o-que-e-o-estagio
Portal%20Universidade%20Tecnológica%20Federal%20do%20Paraná.%20O%20que%20o%20estágio.%20Disponível%20em:%20%3chttp:/www.utfpr.edu.br/patobranco/estagios-e-empregos/vagas-para-estagios-e-emprego/o-que-e-o-estagio


 

287 
 

XI  MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NO PROCESSO EDUCACIONAL DO ALUNO 

EIXO TEMÁTICO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

SANTOS, Cherlylaiane de Assis (FSLF)1 

SILVA, Guadalupe de Moraes santos (FSLF)2 

 

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo analisar a relevância da família no processo educacional do 

aluno, levando em consideração a compreensão de como a relação família e escola é essencial 

no processo de ensino e aprendizagem, partindo da perspectiva de ponderar até que ponto a 

família pode influenciar na educação de seus filhos. Esse estudo trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica que adota a linha teórica de autores conhecedores do assunto, entre eles, Içami 

Tiba (2007), Isabel Parolim (2003) e Nelson Piletti (2002).Diante das abordagens a cerca do 

tema temos o problema desse estudo: A família é fator indispensável na educação escolar? A 

motivação para desenvolver este tema foi a necessária participação familiar na educação dos 

alunos matriculados, vendo que ainda há muitos alunos que não recebem assistência dos pais 

nas escolas brasileiras. Este trabalho se justifica por analisar que a educação necessita de 

acompanhamento e apoio da família no processo de ensino e aprendizagem. Assim, conclui-se 

que no sistema educacional não só cabe à escola dar suporte ao educando mais também à 

família, que juntos formam uma parceria responsável pelo avanço e sucesso na educação. 

Palavras-chave: Educação. Escola. Família  

 

ABSTRACT 

This article aims to analyze the relevance of the family in the educational process of the student, 

taking into account the understanding of how the family and school relationship is essential in 

the teaching and learning process, starting from the perspective of considering the extent to 

which the family can influence in the education of their children. This study is a bibliographical 

research that adopts the theoretical line of authors who are knowledgeable about the subject, 

among them Içami Tiba (2007), Isabel Parolim (2003) and Nelson Piletti (2002). problem of 

this study: Is the family an indispensable factor in school education? The motivation to develop 

this theme was anecessary family participation in the education of enrolled students, seeing that 

there are still many students who do not receive parental assistance in Brazilian schools. This 

work is justified by analyzing that education needs the support and support of the family in the 

teaching and learning process. Thus, it is concluded that in the educational system, it is not only 

the school that supports the student and the family, which together form a partnership 

responsible for the advancement and success in education. 

Keywords: Education. School. Family. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem como objetivo analisar a relevância da família no processo de ensino 

e aprendizagem dos alunos, levando em consideração a observação de como a educação dos 

filhos é vista pela família, mostrando pontos importantes sobre pais participativos e também os 

que se excluem diariamente da vida escolar dos filhos. Vista à necessidade de melhorias no que 

diz respeita a esse tema foi proposto metodologias para a redução de alunos não assistidos pela 

família.  

Esse estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica que adota a linha teórica de 

autores conhecedores do assunto, entre eles, IçamiTiba ( 2007), Isabel Parolim (2003), Nelson 

Pilete (2002) e também a lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes 

e bases da educação nacional, entre outros. Diante das abordagens a cerca do tema temos o 

problema desse estudo: A família é fator indispensável na educação escolar? A motivação para 

desenvolver este tema foi a presente necessidade de participação familiar na educação dos 

alunos matriculados, vendo que a um índice ainda muito baixo de alunos que recebem 

assistência dos pais nas escolas brasileiras. 

Diante da necessidade de expor essa questão educacional esse trabalho destaca 

formas básicas do enfoque entre escola e família. De certo modo ambas devem se mobilizar em 

uma mesma direção, buscar melhores formas para alavancar o processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos. Angela Brendler na sua monografia cita. 

 

Sabe-se que é na família que a criança encontra, em primeiro lugar, os 

modelos a serem seguidos. Para tanto, é necessário seu 

comprometimento e responsabilidade frente à importância que tem. É 

fundamental para isso, a família ter consciência sobre o valor de estar 

presente em todos os momentos da vida de seus filhos”. (BRENDLER, 

p.8, 2013). 

 

Entretanto esse debate não é preenchido apenas com critérios positivos, há 

divergências entre famílias que fazem o máximo para assistir o crescimento escolar do aluno e 

entendem que a influencia familiar para a educação dos filhos é extremamente importante no 

processo educativo nas instituições educacionais, porém existem outras que não restam tempo 

ou interesse por essa assistência educativa, o que desenvolve no aluno o desinteresse pela 

aprendizagem, e debatido também a relevância da relação entre família, professor e aluno. 
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Este trabalho se justifica por estudar que a educação necessita de acompanhamento 

e apoio da família no processo de ensino e aprendizagem, pois a educação é responsabilidade 

de todos. Assim conclui-se que no sistema educacional não só cabe à escola dar suporte ao 

educando mais também à família, que juntos formam uma parceria responsável pelo avanço e 

sucesso na educação. Desse modo pode-se proporcionar um positivo desenvolvimento formal 

nos alunos contribuindo para a formação de cidadãos ativos, pensantes, representantes da 

sociedade que juntos contribuem para o alargamento da sociedade.  

 

2 EDUCAÇÃO COMEÇA NO CONTEXTO FAMILIAR 

 

Há muito tempo defende-se que a educação não é responsabilidade apenas da 

escola. Todavia temos a consciência que os primeiros ensinamentos são dados e aprendidos na 

sociedade e principalmente no contexto familiar através da educação informal, esse privilégio 

é adquirido antes mesmo do contato com o ambiente escolar.  Para Nelson Piletti, 2002: 

 

Os sentimentos que os pais têm em relação à criança, durante os anos 

anteriores à escola, são de fundamental importância para o desenvolvimento 

posterior da criança e para sua aprendizagem escolar. Esses sentimentos 

contribuem para que a criança desenvolva o conceito de si própria 

(autoconceito), o conceito do mundo e de seu lugar no mundo”. (PILETTI, 

2002). 

 

Com o desenvolvimento do autoconceito, o individuo aos poucos vai se preparando 

para ingressar no contexto escolar, o aluno vai possuindo e reconhecendo o reflexo interior que 

é formado e condicionado pelos vários papeis que desempenha metas, objetivos e 

personalidades, assim ele será capaz de expor suas opiniões fazendo com que os demais 

conheçam um pouco de si. 

A motivação, o estimulo, a segurança passada pela família do educando são 

aspectos de suma importância para a formação escolar, pois é na família que se encontra 

segurança e confiança para alavancar ainda mais a obtenção do conhecimento. A família é o 

responsável principal por transmitir o conhecimento da cultura regional, por ensinar boas 

condutas, e no geral passar para o pequeno ser, toda a formação inicial, para que o indivíduo se 

desenvolva de forma intelectual, social, moral e pessoal, para quando chegar o momento de 

introduzir-se no contexto escolar leve consigo em sua bagagem uma base de educação informal 

capaz de satisfazer aos critérios posto pela instituição onde irá estudar. 
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A família tem a função de estimular nos filhos a conduta de estudante e cidadão e 

o da escola seria orientar os pais nos objetivos que a escola espera que o aluno atinja, e de criar 

momentos para que essa integração aconteça. Para Içami Tiba (2007), “[as] crianças precisam 

ser protegidas e cobradas de acordo com suas necessidades e capacidades, protegidas nas 

situações das quais não conseguem se defender, e cobradas naquilo que estão aptas a fazer”. 

(TIBA, p.63, 2007). 

A família sempre foi apoio de todas as gerações, o seio familiar seja ele 

participativo ou não, consecutivamente estará de alguma forma em contribuição para o 

aprendizado diário do individuo. A família é o primeiro grupo social a ter contato com o aluno, 

que de certo modo o influi em sua vida escolar. Vendo que é no contexto familiar que surgem 

as primeiras influências sobre os indivíduos que vão mais tarde, determinar a estruturação de 

originalidade individual.  

 

3 O ACOMPANHAMENTO DA FAMÍLIA NO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM  

 

Nos dias atuais o acompanhamento da família na educação dos alunos é um assunto 

de imensa relevância para ser debatido. A presença constante dos responsáveis no ambiente 

escolar serve de estimulo e confiança para o discente no processo educativo visando atingir o 

caminho para o sucesso. Alguns pontos positivos entram em destaque, dialogar sobre conteúdo 

que está sendo vivenciado na escola, dar opiniões e ouvir a dos filhos, participar das reuniões e 

entrega de resultados, podendo se informar das  dificuldades apresentadas pelo seu filho, bem 

como seu desempenho. Tudo isso é formidável para o desenvolvimento e aprendizagem dos 

discentes. 

A expressão de interesse pela vida escolar dos filhos é parte fundamental no seu 

procedimento de aprendizagem, Ao entender que pais e família se preocupam por seus estudos 

e por sua experiência escolares o aluno sente-se estimado, de forma segura e com boa 

autoestima. A participação da família no processo educativo dos filhos leva-os, dentre outras 

coisas, á demonstração de um comportamento cooperativo.  

Os pais precisam perceber, no entanto que acompanha a vida escolar dos filhos não 

significa apenas cobrar. O acompanhamento pressupõe muito mais que isso, é necessário 

estimular, modificar, valorizar, instruir, dialogar, prestigiar e debater. Quando o aluno se sente 
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ouvido, apoiado ele se sente estimulado para aprender e abusar de todas as oportunidades que 

a escola promove. 

 

A família é um grupo primário e natural da sociedade, nós quais o ser humano 

vive e consegue se desenvolver. Na interação familiar, que é prévia e social 

(porém determinada pelo meio ambiente) configura-se bem precocemente a 

personalidade e determinando-se ai as características sociais, éticas, morais e 

cívicas dos integrantes da comunidade adulta.” (KNOBEL, p.19, 1992) 

 

A função que a escola possui na construção da parceria entre escola e família é 

fundamental, devendo considerar a necessidade da família, levando-as a vivenciar situações 

que lhe possibilitem se sentirem participantes ativos nessa parceria. Vale ainda ressaltar que 

escola e família precisam se unir e juntas procurar entender o que é família, o que é escola, 

como eram vista antes e como são vistas atualmente. 

 

4 A AUSÊNCIA DA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO DOS FILHOS 

 

Com o avanço da sociedade as mulheres conquistaram o direito de trabalhar, antes 

os homens trabalhavam e as mulheres cuidavam da casa e dos filhos, a atenção era voltada 

principalmente a criação e educação dos filhos. Atualmente os direitos são igualitário 

independente do sexo, e isso é algo que dar oportunidade para mães e pais trabalharem enquanto 

seus filhos na maioria das vezes recebem cuidados de baba ou outra pessoa de confiança, o que 

não é o mesmo que está sobre acompanhamento dos pais. 

 

A ausência dos pais e das mães no cotidiano escolar dos seus filhos 

desencadeia-se vários fatores negativos dentre eles, péssima conduta moral, 

falta de cuidado com o material escolar, não realização das atividades para 

casa, em fim pontos que desfavorece o interesse dos discentes pelo ensino e 

aprendizagem, isso acarreta em uma grande porcentagem de evasão escolar.  

Por falta de um contato mais próximo e afetuoso, surgem as condutas caóticas 

e desorganizadas, que se reflete em casa e quase sempre, na escola em termos 

de indisciplina e baixo rendimento escolar. (MALDONADO, p.11, 1997) 

 

Um dos principais fatores que ocasionam a falta de acompanhamento dos pais é a 

ausência por motivos de trabalho. Com a necessidade de empregar-se para garantir o sustento 

da família, os responsáveis da casa tem a necessidade de ausentar-se cotidianamente da vida 
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escolar dos filhos, provocando nos discentes a falta de interesse pela educação, passando a viver 

de forma indisciplinar.   

Entende-se que a presença e participação da família na vida escolar dos filhos é um 

fator que exige uma dedicação diária para assim proporcionar um melhor conhecimento a 

respeitos dos objetivos da escola em relação ao ensino dos alunos. De acordo com Libânio, 

Oliveira e Toschi:  

 

A participação é o principal meio de assegurar a gestão democrática, 

possibilitando o envolvimento de todos os integrantes da escola no processo 

de tomada de decisões e no funcionamento da organização escolar. A 

participação proporciona melhor conhecimento dos objetivos e das metas  das 

escolas. De sua estrutura organizacional e de suas dinâmicas, de suas relações 

com a comunidade, e propicia um clima de trabalho favorável a maior 

aproximação entre professores, alunos e pais. Nas empresas, a participação 

nas decisões é quase sempre estratégia que visa à busca de aumento de 

produtividade. Na escola, também se busca bons resultados, mas há nelas um 

sentido mais forte de prática democrática, de experimentação de formas não 

autoritárias de exercício de poder, de oportunidade ao grupo de profissionais 

para intervir nas decisões da organização e definir coletivamente o rumo dos 

trabalhos. (LIBÂNEO, OLIVEIRA; TOSCHI, p.328-329, 2009). 

 

É fundamental que a família encontre se possível tempo um dia durante a semana 

para poder se atualizar sobre a vida escolar do filho, essa atitude ira contribuir bastante na 

educação dos filhos, mesmo que seja um tempo curto, mas será um momento único e válido 

para que o aluno sinta-se interessado e interessante para a educação.   

 

5 A RELAÇÃO, FAMÍLIA, PROFESSOR E ALUNO 

 

O professor é o principal mediador do conhecimento na sala de aula, é ele que 

auxilia na busca constante pelo saber. Vendo essa afirmativa é necessário analisar até que ponto 

a família pode agir nesse ambiente de modo que venha a dar suporte para o professor no ensino 

dos alunos.  

Algumas situações vêm chamando a atenção de educadores comprometidos com 

uma educação de qualidade, fazendo-se necessário um estudo das várias circunstâncias que 

contribuem ou até mesmo influenciam para o desnível na aprendizagem formal as redes de 

ensino. A falta dos conhecimentos naturais, que somente a família pode transmitir para os 

alunos implicará diretamente no processo de ensino e aprendizagem em sala de aula 
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dificultando ainda mais a transmissão do conhecimento do docente para o discente. Segundo 

Piaget (2007, p.50) existe: 

 

Uma ligação estreita e continuada entre os professores e os pais leva, 

pois a muita coisa que a uma informação mútua: este intercâmbio acaba 

resultando em ajuda recíproca e, frequentemente, em aperfeiçoamento 

real dos métodos. Ao aproximar a escola da vida ou das preocupações 

profissionais dos pais, e ao proporcionar, reciprocamente, aos pais um 

interesse pelas coisas da escola chega -se até  mesmo a uma divisão de 

responsabilidade”.( PIAGET, p. 50, 2007) 

 

Há alunos que chegam à escola sem se que saber o nome da comunidade onde reside 

algo tão simples que poderia ser dito pela família, outros não conseguem comunicar ao 

professor momentos que sente vontade de fazer suas necessidades básicas como, ir ao banheiro 

ou tomar água, existe outros que desconhecem as ditas “palavrinhas mágicas” que são 

necessárias na vida de qualquer pessoa. O dever da família com a escolaridade e a importância 

da sua presença no contexto escolar também é reconhecida na Lei de Diretrizes e Bases da 

educação, que no seu artigo 1º trás o seguinte discurso:  

 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolve na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações.” (BRASIL,1996) 

 

É formidável que a família esteja engajada no processo ensino e aprendizagem. Isso 

tende a beneficiar o desempenho escolar, visto que a convivência da criança com a família é 

muito maior do que o convívio com o professor, ou seja, ela é maior conhecedora do aluno tanto 

física como intelectual. A relação da família, com professor e aluno deve proporcionar um clima 

de respeito mutuo, na confiança e na aceitação de suas distinções. De acordo co Içami Tiba: 

 

O interesse e participação familiar são fundamentais. A escola necessita saber 

que é uma instituição que completa a família, e que ambos precisa ser um 

lugar agradável e afetivo para os alunos/filhos. Os pais e a escola devem ter 

princípios muitos próximos para o beneficio do filho/aluno.” (TIBA,1996). 

 

A relação entre família professor e aluno possui funções que se assemelham e se 

aproximam funções essas que poderiam se resumir, sinteticamente em como proteger e educar, 

dar autonomia aos discentes e entender que a relação que o aluno mantem com a escola está 
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relacionado não só com a família, como também com as relações que seus membros mantém 

entre si. Portanto a participação só é admissível em clima democrático, pais, professores e 

alunos precisam trilhar passagens de novas descobertas, visando a um objetivo comum que é a 

formação e a aprendizagem dos alunos. 

 

6 METODOLOGIAS PARA APROXIMAR A  FAMÍLIA DAS ESCOLAS  

 

A família e a escola necessitam andar juntas para apoiar o desenvolvimento dos 

alunos. Embora essa afirmação seja quase uma concordância entre os profissionais de educação, 

a aproximação entre ambos os lados ainda é um desafio. Enquanto diretores e educadores se 

lamentam da falta de envolvimento da família na educação, pais e responsáveis dizem não 

encontrar espaços de participação no interior da escola. 

Para romper essas barreiras, é necessário investir em metodologias para trazer de 

certo modo a família do alunado para o ambiente escolar, criar estratégias efetivas de 

participação, opinião e acompanhamento direto dos alunos. Não existe uma regra geral de como 

se aproximar das famílias, cada escola precisa buscar conhecer o máximo a realidade da 

comunidade onde a instituição encontra-se inserida e assim descobrir o melhor método de 

realizar essa aproximação.  

 

Tanto a família quanto a escola desejam a mesma coisa: preparar as crianças 

para o mundo; no entanto, a família tem suas particularidades que a 

diferenciam da escola, e suas necessidades que a aproximam dessa mesma 

instituição. A escola tem sua metodologia e filosofia para educar uma criança, 

no entanto ela necessita da família para concretizar o seu projeto educativo”. 

(PAROLIM, 2003, p.99) 

 

Muitas escolas enxergam a reunião escolar, como a melhor forma de levar a família 

para a escola ela é uma ótima estratégia, porém não a única, existem outras distintas maneiras 

para atrair o interesse dos pais e responsáveis, como por exemplo: eventos internos e externos 

com a participação da família, atividades coletivas com auxílio dos pais, entre outros. 

Não há um limite claro entre o que é responsabilidade da família e o que é 

responsabilidade da escola, mas é formidável que os dois lados trabalhem em sintonia para fazer 

com que o aluno aprenda e seja bem sucedido. É importante que a família perceba que ela tem 

uma função na história de seus filhos, em seu aprendizado e desenvolvimento e que entendam 

que as suas práticas podem fazer a diferença. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

É no ambiente familiar que se edificam os primeiros padrões a serem seguidos pelo 

sujeito, por isso que esta institui um relevante papel na concepção do indivíduo, assim também 

na educação do próprio, na formação ética, na cultura e nas atitudes dos mesmos. 

Muitas famílias não têm plena consciência da influencia que tem sobre a vida escolar dos seus 

filhos, porém elas contribuem bastante para um bom desempenho do aluno.  

A participação, o empenho dos pais nessa prática  é basilar no desenvolvimento 

integral do sujeito, para isso os responsáveis, devem ter conhecimento de que é uma instituição 

social que intervém diretamente no desenvolvimento dos alunos  na escola, pois é a família que 

constitui o alicerce de toda a educação e modificação das relações que envolvem o homem no 

contexto social.  

É importante ressaltar o quanto é necessária e benéfica à relação família e escola, 

no processo educacional do indivíduo. Tanto a família quanto a escola são referenciais que 

embasam bom desempenho escolar, portanto, quanto melhor for o relacionamento entre estas 

duas instituições mais positivo será esse desempenho. Todavia, a participação da família no 

ensino formal dos filhos necessita ser constante e consciente, pois vida familiar e vida escolar 

se aperfeiçoam. Assim, para a aquisição do bom desempenho dos alunos, a escola precisa 

conhecer a real situação das famílias e o contexto em que as mesmas estão implantadas, para 

desta forma pode interferir e acionar os pais, perante possíveis problemas.  

É importante também deixar claro aos pais sobre o comportamento de seus filhos, 

em diálogo nas reuniões não apenas citar os pontos negativos dos alunos, mas ainda colocar os 

positivos para que os pais sintam-se motivados e motivam seus filhos. O diálogo é um fator 

indispensável em qualquer ambiente escolar, pois ambas as parte podem expor suas ideias e 

opiniões, família, escola, professores, aluno e comunidade. 

Diante do que foi mencionado conclui - se que a família é um fator de grande 

destaque no processo educacional dos alunos, ela é a principal instituição que pode agir o tempo 

todo na vida escolar dos filhos, contribuindo frequentemente para aquisição do conhecimento 

seja ele científico ou não, mas que de certo modo irá ajudar no desenvolvimento do indivíduo 

na sociedade induzindo a ser participativo e ativo na sociedade. 
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A IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE NO ENSINO DA MATEMÁTICA 

EIXO TEMÁTICO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

SANTANA,Nara Aline da Silva  1 

Orientadora: SILVA, Guadalupe de Moraes Santos 2 

 

RESUMO 

O presente trabalho aborda a importância da ludicidade no processo de ensino da matemática. 

Apresenta também como objetivos compreender a importância do ensino da matemática através 

da ludicidade; refletir sobre a prática docente no ensino da matemática, bem como, 

compreender como o brincar, o jogo e a brincadeira integram o aluno nas etapas de 

aprendizagem. A análise fundamenta-se em pesquisas bibliográficas, respaldando-se em 

autores como: KISHIMOTO (2003), (1993) HALABAN (2006) e MUNIZ (2016) que 

investigaram sobre a utilização de jogos como recurso para o ensino da matemática. A 

justificativa para a escolha do tema se deu mediante ao fato de existir um número considerável 

de alunos que apresentam dificuldades no aprendizado da matemática. Hoje, um dos grandes 

desafios do professor dessa área é possibilitar diferentes estratégias que propiciem aulas 

atrativas e interessantes. Assim o artigo apresenta como problema de pesquisa: Qual a 

importância da utilização da ludicidade no ensino da matemática? Pensando nisso, este artigo 

propõe subsídios acerca da importância da ludicidade como uma metodologia de ensino que 

favorece o desenvolvimento cognitivo, emocional e motor do aluno. 

Palavras-Chave: Ludicidade. Ensino de Matemática. Jogos. 

 

ABSTRACT 

This paper deals with the importance of playfulness in the process of teaching mathematics. It 

also aims to understand the importance of teaching math through playfulness; to reflect on 

KISHIMOTO (2003), (1993) HALABAN (2006) and MUNIZ (2016) who investigated the use 

of games as a resource for teaching mathematics. The justification for choosing the theme was 

due to the fact that there are a considerable number of students who present difficulties in 

learning mathematics. Today, one of the great challenges of the teacher in this area is to enable 

different strategies that offer attractive and interesting classes. Thus the article presents as a 

research problem: How important is the use of playfulness in the teaching of mathematics? 

Thinking about this, this article proposes subsidies on the importance of playfulness as a 

teaching methodology that favors the cognitive, emotional and motor development of the 

student.the teaching practice in mathematics teaching, as well as to understand how play, play 

and play integrate the student in the learning stages. The analysis is based on bibliographical 

research, supported by authors such as  

Keywords: Ludicidade. Mathematics Teaching. Games. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, um dos grandes desafios do educador é possibilitar diferentes estratégias de 

aprendizagem que auxiliem o aluno na construção do conhecimento. A ludicidade como 

instrumento pedagógico no ensino da matemática é uma maneira diferente e divertida de 

aprender, já que, faz com que os alunos se identifiquem com os jogos e brincadeiras, 

participando ativamente das aulas.  

Um fato preocupante, uma vez que a matemática está presente não só na escola, mas no 

contexto social dos indivíduos, por isso, é tão imprescindível e está entre as disciplinas 

obrigatórias no currículo escolar, fazendo parte da vida dos alunos desde cedo.  

É pensando nisso, que o educador deve buscar práticas pedagógicas que facilitem o 

aprendizado, que despertem o interesse dos alunos para o conteúdo que está sendo ensinado, 

dessa forma, eles se dispersam menos e aprende mais.  Para Halaban (2006, p. 13): “Brincar é 

essencial para a criança, pois é deste modo que ela descobre o mundo à sua volta e aprende a 

interagir com ele. O lúdico está sempre presente, o que quer que a criança esteja fazendo”. 

Desta forma, a ludicidade na matemática deve estar presente desde a educação de crianças 

pequenas e se expandindo aos demais níveis e modalidades da educação básica. Pensando nisso, 

este artigo propõe subsídios acerca da importância da ludicidade como uma prática de ensino 

que favorece o desenvolvimento cognitivo, emocional e motor do aluno. 

A Justificativa deste estudo, pauta- se no entendimento de que existe um número 

considerável de alunos que enfrentam dificuldades de aprendizagem na disciplina, e que apesar 

disso não é feito quase nada para reverter à situação. O presente trabalho teve como problema 

a seguinte questão norteadora: Qual a importância da utilização da ludicidade no ensino da 

matemática? 

  A motivação para esta investigação se deu mediante as reflexões trazidas na graduação, 

especialmente na Disciplina metodologia de matemática, que trata da relevância de um ensino 

significativo. Além da experiência adquirida em sala de aula que proporcionou a compreensão 

da necessidade do ensino lúdico. Para tanto, esse trabalho foi desenvolvido com base na 

pesquisa bibliográfica respaldando-se em autores como: KISHIMOTO (2003), (1993) 

HALABAN (2006) e MUNIZ (2016) os quais reforçam a importância da ludicidade no 

processo de ensino. 

Concretizando esse estudo, os tópicos de desenvolvimento estarão distribuídos da 

seguinte forma: ludicidade no processo de aprendizagem da matemática; os benefícios da 

ludicidade no ensino da matemática; a prática docente: ensinado matemática. 
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2 LUDICIDADE NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIAGEM 

 

             A palavra Lúdico vem do latim ludus que, de acordo com Huizinga: “abrange os jogos 

infantis, a recreação, as competições, as representações litúrgicas e teatrais, e os jogos de azar” 

(HUIZINGA, 2004, p. 41). 

           No âmbito da educação matemática, ao propor um trabalho com jogos, rompe-se a ideia 

de que a disciplina é enfadonha, difícil, que envolve a memorização de formas, fórmulas, 

números e contas. Através de uma metodologia que trabalhe a matemática de forma lúdica, o 

professor pode estimular o aprendizado, privilegiando o desenvolvimento de estratégias, 

raciocínios e desta forma enriquecer os conteúdos trabalhados na sala de aula. 

O grande problema é desenvolver esse tipo de atividade. Segundo Muniz (2016) Muitas 

vezes o que a escola denomina como jogo lúdico nem sempre é, pois rompe com os elementos 

essenciais que garantem o prazer experimentado por quem realiza a atividade, já que o prazer 

é a principal característica da ludicidade. Neste sentido Muniz (2016, p) pontua:  

                                             

Não adianta um educador considerar um jogo como atividade lúdica caso o 

sujeito que realiza a experiência psicológica não experimente prazer na sua 

realização, em especial, quando jogar significa estabelecer relação com 

conceitos e procedimentos matemáticos, quando o jogo é efetivamente uma 

atividade camuflada  como lúdica pois empresta acessórios e estruturas de 

jogos da tradição infantil tais como dados cartaz trilha: a garantia da dimensão 

lúdica não está naquele que concebe desenvolve oferta, controla a atividade ( 

professor educador ou psicólogo) mas na perspectiva do próprio jogador, da 

criança ou do jovem que realiza a experiência. ’ 

 

           Torna-se necessário, então, que o docente avalie muito bem a sua prática pedagógica, a 

fim de poder saber se está utilizando os recursos de forma eficaz e promovendo um ensino 

significativo, caso contrário estará apenas contribuindo para que o ensino da matemática seja 

enfadonho, maçante e inacessível à compreensão do educando. Além disso, é imprescindível 

que o educador enxergue o aluno como sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem, pois, 

ele é produtor do seu conhecimento, uma vez que ao chegar à escola o sujeito traz consigo 

experiências que fazem parte do processo de ensino, as quais o professor deve levar em 

consideração na hora de elaborar seu planejamento.  

Para Antunes (200, p 31) “ Nenhuma criança é uma esponja passiva que absorve o que 

lhe é ensinado. Ao contrário,, modelam ativamente seu próprio ambiente e se tornam agentes 

de seu processo de crescimento e das forças ambientais que elas mesmas ajudam a formar”. 
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Dessa forma, o ensino da matemática parte da realidade do aluno, assim ele tanto vai 

assimilando os novos conhecimentos a seu contexto social, como vai se desenvolvendo, a 

medida que participa ativamente das aulas. Dessa forma, a ludicidade, além de facilitar o 

aprendizado, ainda contribui para que os alunos se socializem, uma vez que esse tipo de 

atividade possibilita maior interação e envolvimento entre os participantes.  

          Assim, a ludicidade assume o importante papel de ser uma espécie de “ ponte” que tornará 

os conteúdos da matemática mais compreensíveis, visto que trata-se de uma ciência que em 

geral é vista como de difícil compreensão para grande parte dos alunos, e por esse motivo, a 

matéria acaba ganhando uma ênfase negativa, pois os alunos quase sempre taxando-a como um 

“Bicho Papão”, partindo do pressuposto de que é algo difícil e, portanto impossível de aprender. 

Nesta perspectiva Guimarães, Souza, Resende (2011p.10): 

 

Os jogos devem ser utilizados como ferramentas de apoio ao ensino e que esta 

opção de prática pedagógica conduz o aluno a explorar sua criatividade. Sendo 

assim, dentro de um contexto educacional que o lúdico em sala de aula visa à 

finalidade de contribuir e auxiliar o educador no processo de ensino 

aprendizagem com o objetivo de desenvolver métodos de ensino que 

despertem na criança o interesse pela matemática.  

 

           Nesse contexto, vale ressaltar que os jogos lúdicos podem e devem ser aplicados em 

todos os níveis de ensino, embora o termo ludicidade seja comumente atribuído apenas a 

educação infantil, o que é um erro, essa ferramenta pedagógica adéqua-se também aos outros 

níveis de ensino, basta ser adaptada a faixa etária de cada aluno.Para Grando (2004, p. 8) o 

exercício de “atividades lúdicas representa uma necessidade para as pessoas em qualquer 

momento de suas vidas”. 

 

 

3. BENEFICIOS DA LUDICIDADE NO ENSINO DA MATEMÁTICA 

 

Alguns benefícios são observados na utilização da ludicidade para a melhoria da 

aprendizagem no ensino da matemática, tanto para o aluno, que desenvolve a criatividade, 

originalidade e raciocínio, quanto para o professor, que por sua vez, dinamiza sua aula, tornado-

a mais prazerosa e atrativa, facilitando assim, o processo de ensino-aprendizagem. 

Uma vez que, o professor como mediador/ facilitador do conhecimento passa a ensinar 

a matemática de forma lúdica, automaticamente ele abre um leque de oportunidades para que o 

educando aprenda de diferentes formas um mesmo conteúdo, dessa maneira propicia um ensino 
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significativo e constrói uma base fundamentada em conhecimentos que serão fundamentais nas 

series seguintes. 

           Assim, o aluno, vai adquirindo instrução e desenvolvendo habilidades e competências, 

tanto para a serie a qual está cursando, como também se capacita para adentrar nas series 

seguintes, e a partir disso, adquire saberes para assimilar novos esquemas e superar desafios.  

           Contudo, é importante que professores levem em consideração o lúdico como uma 

fermenta que servirá de auxilio para a aquisição do saber, já que essa metodologia torna a aula 

mais prazerosa, podendo estimular o aluno, uma vez que não há aprendizado quando não existe 

interesse. Partindo desse pressuposto, o jogo tem um papel fundamental no aprendizado da 

matemática. Roupp e Grando (2016, p80) afirmam que: “Os estudos sobre os jogos e a 

experiência em sala de aula mostram que os estudantes aproveitam a oportunidade de revisar 

conceitos já estudados de forma a mostrar o que cada um havia conseguido internalizar 

ampliando seus conhecimentos específicos e gerais” 

          Assim sendo, o ato de brincar e jogar tem a capacidade de estimular o pensamento critico 

do individuo, desenvolvendo assim sua autonomia e criatividade, além disso, aprende-se a 

respeitar regras e vivenciar conflitos competitivos. As brincadeiras desencadeiam prazer, 

satisfação e interesse e precisam fazer parte do contexto escolar. 

Para Kishimoto (1996) através do jogo é possível detectar os alunos que estão com 

dificuldades reais como também possibilita ao mesmo, demonstrar para os colegas e professores 

se o assunto foi bem assimilado, e destaca ainda, que o desejo de vencer faz com que 

ultrapassem seus limites e entusiasmados por uma aula diferente aprendam sem perceber.  

Além disso, os jogos podem oferecer oportunidades para explorarem aspectos da 

vida. Pois quando jogam ou criam os seus próprios jogos, os alunos terão uma compreensão 

maior de como funciona e de como poderão lidar com ele à sua maneira. Assim, eles 

desenvolvem o raciocínio e constroem o seu conhecimento de forma divertida. 

 

4 A PRÁTICA DOCENTE: ENSINANDO MATEMÁTICA 

 

Segundo Kammii( 2009) assim como cada criança tem que reinventar o conhecimento 

para apropriar-se dele, cada professor precisará construir sua maneira própria de trabalhar”. O 

desafio para cada educador é desenvolver sua prática revendo o conhecimento de modo que 

possa atingir os objetivos de acordo com cada faixa etária.  

É importante que o docente olhe para a matemática pensando numa forma de como 

apresenta-la ao aluno, sempre enfatizando sua relação com o cotidiano, para que o mesmo além 
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de aprender com mais facilidade, perceba sua importância. Para tal, é necessário que a formação 

do professor seja baseada na conceituação, ou seja, no domínio do conteúdo, buscando sempre 

estar a procura de novos conhecimentos que possam contribuir com o aprimoramento da sua 

prática docente.   

Infelizmente o que empiricamente se relata é que muitos professores trabalham a 

matemática de forma descontextualizada, fazendo dos alunos apenas ouvintes e receptores de 

números e fórmulas tornado o aprendizado pobre e insuficiente para o desenvolvimento do 

aluno. Isso, é um dos principais motivos pelos quais se propaga a cultura de que a matemática 

é uma disciplina de difícil compreensão. Nesse contexto é que muitos autores defendem a 

utilização do jogo como uma ferramenta que facilita o processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo Borin (2007, p. 9) o uso dos jogos na educação matemática é uma 

 

                                     [...] possibilidade de diminuir os bloqueios apresentados por muitos de nossos 

alunos que temem a matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-

la.Dentro da situação de jogo, onde é possível uma atitude passiva e a 

motivação é grande, notamos que, ao mesmo tempo em que estes alunos falam 

matemática, apresentam também um melhor desempenho e atitudes positivas 

frente aos seus processos de aprendizagem. 

 

São muitas as teorias que fundamentam a utilização do jogo como recurso diático-

pedagógico no contexto escolar, porem é preciso ressaltar a importância da metodologia 

utilizada pelo professor em sala, pois nem todo jogo é lúdico Grando e Raupp (2016) com base 

em Moura (1991) explicam que um jogo pode ser tão entediante quanto resolver um caderno 

de expressões numéricas e ao mesmo tempo, resolver uma expressão numérica pode ser lúdico, 

tudo vai depender de como será conduzida a aula, quais os métodos e técnicas serão empregados 

pelo educador para que essa aula seja prazerosa e atinja o propósito que se pretende alcançar. 

Assim, de nada adianta utilizar um jogo para ensinar um conteúdo se este não for trabalhado de 

uma forma que proporcione prazer aos alunos, ou seja, de forma lúdica. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

   Desde o nascimento o ser humano tem a necessidade de aprender, e é através da 

aprendizagem que ele se humaniza, desenvolve habilidades e se integra ao meio social em que 

vive. A ludicidade é uma importante ferramenta neste processo, pois potencializa a aquisição 

do saber, propiciando a ampliação das estruturas mentais para aquisição de novos esquemas. 
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 Por este motivo, o presente trabalho buscou abordar a importância da ludicidade no 

processo de ensino e aprendizagem da matemática baseados na leitura de autores especialistas 

na área. Neste sentido, foi possível perceber o quão importante é o papel do lúdico no ensino 

da matemática, visto que atua tanto como instrumento facilitador no processo de ensino e 

aprendizagem como contribui para que o aluno aprenda de forma prazerosa, garantindo 

subsídios para adentrar nas séries seguintes, e também compreender o mundo em que vive, isso 

porque esta ciência desenvolve habilidades de compreensão das demais, como por exemplo, 

história, filosofia, química, dentre outras. 

Além disso, é importante mencionar o quanto ela é imprescindível em cada etapa do 

desenvolvimento do educando, não só porque favorece a aquisição do conhecimento, mas 

porque estimula as potencialidades e habilidades próprias do aluno, a medida em que são 

observadas as formas pelas quais o aluno desenvolve a criatividade, a originalidade e o 

raciocínio lógico em sala de aula.  

A ludicidade tem uma relação intrínseca a aquisição do ensino da matemática, pois a 

medida em que ambas são trabalhadas desenvolve no aluno a capacidades de formar conceitos 

e auxilia no desenvolvimento tanto cognitivo quanto psíquico do aluno. Assim, o lúdico e a 

matemática devem ser trabalhados em sala de aula concomitantemente, levando em 

consideração os saberes que o aluno possui, sejam eles formais ou não, integrando este ensino 

ao contexto para que propicie um ambiente em que haja troca mutua de saberes tanto para o 

professor quanto para o aluno.  

Por isso, é importante desmistificar a falsa ideia de que a matemática é uma disciplina 

compreendida apenas para uma minoria que se auto afirma inteligente e que o restante da 

população é incapaz de aprender. Esse pensamento errôneo, tem se mantido por décadas na 

mente de muitos e, infelizmente tem mascarado os reais motivos pela quais, em geral, a 

matemática é vista como uma ciência de difícil compreensão. 

Diante de tudo que foi exposto, a metodologia utilizada pelo professor em sala é o 

principal motivo que propicia o aluno a aprender ou não, já que trabalhar a matemática de forma 

descontextualizada, enxergando-a somente como uma disciplina exata, cheia de formas e 

formulas prontas, só contribui para o fracasso do educando. 

Assim, a escola deve propiciar aos professores a qualificação necessária para 

promover um ensino de qualidade, e o educador deve procurar avaliar suas práticas com o 

intuito de proporcionar aos alunos aulas mais lúdicas que envolvam a turma por completo nos 

conteúdos a serem tralhados. Para isso, é necessário rever o conceito do termo ludicidade a fim 
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de promover práticas que integrem o aluno na brincadeira de forma prazerosa e que 

principalmente, promovam um ensino significativo de acordo com os objetivos propostos. 

Caso contrário, a ludicidade não estará acontecendo, nem tampouco o aprendizado, 

apenas será uma brincadeira imposta pelo educador, enfadonha que não busca o objetivo maior 

da educação que é promover um o ensino significativo aos alunos e desenvolvimento de 

conceitos matemáticos. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANTUNES, C. Jogos para a estimulação das múltiplas inteligências. 8ª ed. Petrópolis, 

Vozes, 2000. 

BORIN, J. Jogos e resolução de problemas: uma estratégia para as aulas de matemática. 

São Paulo: IME-US, 2007. 

GRANDO, R. C. O jogo e a matemática no contexto de sala de aula. São Paulo. Paulus, 

2004. 

GUIMARÃES, Edina; SOUZA, Monica Regina de; RESENDE, Valdelucia Daniel. A 

importância dos Jogos Matemáticos na Aprendizagem nas Séries Iniciais.. 20f. Centro 

Universitário Leonardo Da Vinci, Colíder, 2011. 

HALABAN, Sérgio; ZATZ, André e ZATZ, Sílva. Brinca Comigo! Editora Marco Zero: 2006 

HUIZINGA, J. Homo Ludens. O jogo como elemento da cultura. Tradução: João Paulo 

Monteiro. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 1993. 

MUNIZ, Alerto, Cristiiano. Educação lúdica da matemática, educação matemática lúdica. In: 

SILVA, Américo, Junior, Nunes; Teixeira, Heurisgleides, Souza. (orgs.). Ludicidade 

formação de professores e educação matemática em diálogo. Curitia-PR. Ed. Appris, 1° Ed 

2016. 

KAMMI, Constance. JOSEFH, Linda Leslie. Crianças pequenas continuam 

reinventando a aritmética (séries iniciais): implicações da teoria de Piaget. Porto 

Alegre: Artmed, 2ª ed. 2009. 

KISHIMOTO, T. M. Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação. 5 ed. São Paulo: Cortez, 

1996. 

ROUPP, Andreia,Damasceno; GRANDO,Ines, Neiva. Educaão Matemática: Em foco o jogo 

no processo de ensino-aprendizagem. In: BRANDT, Celia, Finck; MORETTI, Mericles, 

Thadeu (orgs) Ensinar e aprender matemática: possibilidades para a prática educativa. Ponta 

grossa,Ed. UEPG: p 63-80, 2016 . 

 

 

 

 



 

305 
 

XI  MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

 

FRACASSO ESCOLAR: DE QUEM É A CULPA? 

EIXO TEMÁTICO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

OLIVEIRA, Jamille Esteves de1 

Orientadora: SILVA, Guadalupe de Moraes Santos2 

 

RESUMO 

O fracasso escolar é um descaso que aflige a sociedade e ocorre por diversos motivos, dentre 

eles, a indignação dos pais insatisfeitos com o resultado do rendimento escolar de seus filhos.Os 

fatores socioeconômicos influenciam o fracasso em alunos de escolas públicas? Nesse sentido 

esse estudo tem como objetivo é debater a realidade dos alunos de escola pública, enfatizando 

os fatores socioeconômicos que influenciam o fracasso escolar. Desse modo, a importância 

deste trabalho consiste em entender o funcionamento da escola pública e os responsáveis pelo 

descaso no que se diz respeito aos altos índices de evasão escolar e reprovação, proporcionando 

reflexões que despertem a sociedade o interesse na realidade que estamos vivenciando no século 

atual, nessa luta diária pela sobrevivência e por uma vida melhor. Este artigo trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica. A partir desses fatos e contribuições a motivação para a elaboração deste 

artigo, partiu de leituras referentes ao tema, durante o meu processo de formação acadêmica, 

onde o tema me chamou a atenção para o cotidiano das escolas públicas. É preciso olhar a 

escola por dentro, ver as necessidades a fundo, trazer para ela a realidade em que o aluno esta 

inserido, ver e compreender os funcionamentos e os mecanismos da escola. Só a partir daí será 

possível buscar novas alternativas, perder o medo de falar e se expor, descobrir que a solução 

dos nossos problemas está dentro de nós mesmos. Dos nossos limites.  

 

Palavras-chave: Avaliação. Educação pública. Fracasso escolar. 

ABSTRACT 

School failure is a disgrace that afflicts society and occurs for several reasons, among them, the 

indignation of parents dissatisfied with the result of their children's school performance. Do 

socioeconomic factors influence failure in public school students? In this sense, this study aims 

to discuss the reality of public school students, emphasizing the socioeconomic factors that 

influence school failure. Thus, the importance of this work is to understand the functioning of 

the public school and those responsible for the neglect of high rates of school dropout and 

disapproval, providing reflections that arouse society's interest in the reality we are 

experiencing in the present century , in this daily struggle for survival and a better life. This 

article is about a qualitative and bibliographical research. From these facts and contributions 

the motivation for the elaboration of this article, started from readings referring to the theme, 

during my process of academic formation, where the theme drew attention to the daily life of 

public schools. It is necessary to look at the school inside, to see the needs in depth, to bring to 

it the reality in which the student is inserted, to see and to understand the functions and 
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Universidade Federal de Sergipe (2014). Membro do grupo GPGFOP- UNIT/Capes. Avaliadora do Guia 

do Estudante da Editora Abril. Atualmente é professora de educação física da Prefeitura Municipal de 
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mechanisms of the school. Only then will it be possible to seek new alternatives, to lose the fear 

of speaking and to expose oneself, to discover that the solution of our problems lies within 

ourselves. Fromourlimits. 

Keywords: Evaluation. Public Education.School Failure. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Fracasso escolar vem da necessidade de se explorar todos os pontos que devem ser 

revisados e analisados referentes ao funcionamento da escola pública. Mas quem é responsável 

pelo fracasso na educação? Os pais, os professores, o governo ou os próprios alunos? Quais 

foram as causas para os altos índices de reprovação?  

Então, debater a realidade dos alunos de escolas públicas enfatizando os fatores 

socioeconômicos que influenciam o fracasso escolar, apontando quais fatores que explicam o 

fracasso escolar, analisando os desafios encontrados na escola pública que levam ao fracasso 

escolar entendendo a responsabilidade da família quando ele acontece, constitui os objetivos 

apresentados a cerca deste trabalho.  

Desse modo, os principais fatores que esclarecem o fracasso escolar são: da família, dos 

professores, do governo ou da própria criança. Levam a nos refletir sobrea família que não dá 

apoio suficiente por ter pais que trabalham o dia todo e chegam em casa cansados demais para 

auxiliar seus filhos ou então não sabem o conteúdo. Ou a culpa é dos professores que trabalham 

em condições de fato muito ruins, com salas superlotadas, acabam se desmotivando com 

salários ruins e de pouco preparo para exercício da função? Ou a culpa é do governo que não 

fornece material didático, infraestrutura adequada, programas de ensino muito complicados, 

terminam assim, com a progressão automática? Ou a culpa é da criança que vive em condições 

desfavoráveis, de pobreza e descaso, que trabalha durante todo o dia para ajudar nas despesas 

em casa ficando apenas com a noite para estudar cansado de um dia duro de trabalho, prejudicando 

assim o seu rendimento escolar? Neste sentido, este estudo tentou responder ao seguinteproblema: 

 

Todo mundo vive se queixando da escola. Pais, professores e alunos reclamam 

que ela não está funcionando como devia e que as coisas não podem continuar 

desde jeito. Mas cada um pensa que o culpado desse mau funcionamento são 

sempre os outros. Dai que a discussão sobre a escola parece mais um coro em 

que cada um acusa o outro, cada tem uma parte de razão mais ninguém 

consegue se entender nem chegar á raiz do problema. (CECCON, 1982, p.11) 

Diante disso, a importância deste trabalho consiste no entendimento sobre o 

funcionamento da educação pública, assim como quem são os responsáveis pelo descaso no 

que se diz respeito aos altos índices de evasão escolar, proporcionando reflexões que despertem 
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a sociedade o interesse na realidade que estamos vivenciando no século atual, nessa luta diária 

pela sobrevivência e por uma vida melhor. 

 Desta forma, a sociedade aprende enquanto vai observando mais claro onde está a raiz 

do problema, não ha um só culpado, porque não há um só problema. Por isso, este artigo trata-

se de uma pesquisa qualitativa e bibliográfica a motivação para a elaboração do mesmo partiu 

de leituras referentes ao tema, durante o meu processo de formação acadêmica, onde o tema me 

chamou a atenção para o cotidiano das escolas públicas. O problema não é individual, ele é 

coletivo de toda uma sociedade que clama por melhores condições de vida, por escolas 

equipadas, por uma educação de qualidade.  

 

2. A ESCOLA PUBLICA E A EVASÃO ESCOLAR 

 

2.1 Aspectos da Educação Publica no Brasil 

 

Ao longo da história da educação brasileira, há uma questão que vem 

passando de educador para educador: é possível uma escola elementar 

que ensine, ao menos, os conhecimentos básicos aos filhos das camadas 

populares? Se esta pergunta fosse feita a cada profissional que trabalha 

nas escolas da área rural e das periferias urbanas deste país, é bem 

provável que a maioria respondesse: não tem jeito, a escola do povo não 

é possível. (ARROYO,2003, p.11) 

  

 A escola pública é o primeiro contato da criança de classe trabalhadora com a educação 

formal, um lugar de aprendizado no qual a criança começa perceber tudo que é ensinado pelos 

seus pais quando falamos sobre obrigações, direitos e deveres. Assim, a escola pública tem 

papel fundamental na formação do individuo, é através dela criamos a ponte entre escola e 

comunidade juntos para garantir um ensino de qualidade e satisfatório na busca do 

desenvolvimento pleno da criança da classe popular. 

Diante disso a intenção é fazer com que as pessoas reflitam sobre o tema e como nós 

enquanto professores e profissionais da educação têm o direito e dever expor o problema ou 

dificuldade trazida pelos seus alunos de classes menos favorecidas e seu apelo no se diz respeito 

à educação integral e pleno desenvolvimento do educando. 

Um leque de situações pode fazer parte da realidade do aluno de forma que comprometa 

o desenvolvimento da aprendizagem do mesmo, situações como: violência, maus tratos, 

condição financeira, família desestruturada, bullyng, preconceito, racismo, e acaba por muitas 
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vezes fazendo um bloqueio afetando as vias cognitivas, ativas e afetivas do individuo, tornando-

o um ser agressivo ignorante e por vezes isolado dentro de si mesmo. 

Não há como se falar sobre a evasão escolar sem ressaltar um dos principais assuntos 

abordados: “a reprovação”. A criança desde muito pequena ouve dos pais ou responsáveis que 

ela tem que estudar e não pode reprovar. Mas na maioria das vezes não é explicado a ela o 

porquê é tão ruim ou o que pode acontecer se ela reprovar. A reprovação além de fazer a criança 

rever todo conteúdo que foi abordado novamente, fará atrasar o termino de toda sua vida 

estudantil. E isso não será nada bom. 

O aluno não é o único responsável pela sua reprovação escolar, o professor enquanto 

mediador no processo de ensino e aprendizagem deve rever sua postura e sua forma de ensino, 

repensar seus métodos e analisar sobre o porquê seu aluno não alcançou o seu objetivo final. A 

reprovação não é uma estratégia pedagógica, pois o aluno não se beneficia disso, ela deve agir 

para que o aluno perceba a importância de se estudar e aprender todo assunto que foi abordado 

durante o ano letivo. 

 

2.2 A Questão da Evasão Escolar 

 

A reprovação e a evasão escolar são: um fracasso produzido no dia-a-

dia, da vida na escola e na produção deste fracasso estão envolvidos 

aspectos estruturais e funcionais do sistema educacional, concepções de 

ensino e de trabalho e preconceitos e estereótipos sobre a sua clientela 

mais pobre. Estes preconceitos, no entanto, longe de serem uma 

característica apenas dos educadores que se encontram nas escolas, 

estão disseminados na literatura educacional há muitas décadas, 

enquanto discurso ideológico, ao se pretender neutro e objetivo, 

participa de forma decisiva na produção das dificuldades de 

escolarização das crianças das classes populares. (PATTO,1987, 

p.59). 

  

Entende-se por evasão escolar a situação do aluno que abandonou a escola ou reprovou 

em determinado ano letivo, e que no ano seguinte não efetuou a matricula para dar continuidade 

aos estudos. Infelizmente o número de crianças e adolescentes que abandonam a escola por 

vários motivos cresce a cada dia, e no ensino publico esse fator é mais frequente.  

 Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB9394/96) e o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), um número elevado de faltas sem justificativa e a evasão escolar ferem 

os direitos das crianças e dos adolescentes. Nesse sentido, cabe a instituição escolar valer-se de 

todos os recursos dos quais disponha para garantir a permanência dos alunos na escola. Prevê 
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ainda a legislação que esgotados os recursos da escola, a mesma deve informar o Conselho 

Tutelar do Município sobre os casos de faltas excessivas não justificadas e de evasão escolar, 

para que o Conselho tome as medidas cabíveis. 

 Nesse sentido, podemos identificar a importância do professor não somente na forma 

como trabalhar os conflitos e incertezas de seus alunos, mas também, contribuir para um melhor 

desenvolvimento do mesmo enquanto individuo na sociedade. Assim é preciso construir escolas 

e princípios que eduquem cada uma com suas particularidades e diversidades sociais e culturais, 

para que possamos produzir valores possíveis e concretos.   

Assim, nós enquanto educadores devemos buscar formas de diminuir esse alto índice de 

evasão escolar, que cresce a cada dia no Brasil. Para isso é necessário entender que esse 

problema vai além dos muros das escolas, mas há posturas que podem ser adotadas e melhorar 

gradativamente essa situação. E a primeira delas é compreender que a mudança deve começar 

ainda dentro da escola, em uma luta diária de todos os envolvidos no âmbito escolar. 

 

3 PRINCIPAIS FATORES PARA O FRACASSO E EVASÃO ESCOLAR 

 

3.1 A Influência da Família 

 

 Um dos principais fatores e eu diríamos até mais importante é o papel da família. Para 

os pais ou responsáveis a escola é um lugar que vai possibilitar que seu filho tenha um ¨Futuro 

melhor¨ com segurança e estabilidade financeira, eles justificam a ausência nas reuniões ou para 

auxiliar seus filhos por terem que trabalhar o dia todo, ou por serem leigos. Assim a educação 

e o papel da família devem andar juntos em uma via de mão dupla.  

 Deste modo, a estrutura da família tem grande influência na permanência do aluno na 

escola, é preciso impulsionar iniciativas que auxiliem para resolver a desvantagem social, fator 

que agrava cada vez mais o fracasso escolar. Os pais ou responsáveis devem estar ciente que 

cada pensamento, gesto de carinho e atenção são forte influencia para que seus filhos saibam o 

quão são capazes de alcançar seus respectivos objetivos sejam eles quais forem.  

A família assim representa o alicerce para que o indivíduo construa uma boa estrutura 

social, pois é dentro do espaço familiar que a criança determina os primeiros relacionamentos, 

que depois abrangerá a escola e por fim a sociedade. Por isso, a participação da família na vida 

da criança é de suma importância, é ela que servirá de modelo de relacionamentos para que, 

mais tarde, ela se relacione com outras pessoas. 

https://www.infoescola.com/direito/conselho-tutelar/
https://www.infoescola.com/direito/conselho-tutelar/
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A família não é somente o berço da cultura e a base da sociedade futura, 

mas também o centro da vida social... A educação bem sucedida da 

criança na família é que vai servir de apoio a sua criatividade, ao seu 

comportamento produtivo quando for adulto... A família tem sido, é e 

será a influência mais poderosa para o desenvolvimento da 

personalidade e do caráter das pessoas.                               

(GOKHALE,1980,p.33) 

  

Nesse sentido cabe aos pais ou responsáveis mostrar os vários caminhos que podem ser 

trilhados pelas crianças, fazer com que elas entendam que terão vários obstáculos a serem 

enfrentados até que cheguem a seu objetivo final e que até essas barreiras apresentaram seu 

lado positivo e que contribuíram para o seu desenvolvimento pessoal e social. Acaba não sendo 

uma tarefa fácil visto que os pais confundem o papel da escola que é escolarizar e o dos pais 

educar. Desta forma, compreende que “[as]  crianças que crescem em famílias onde há pessoas 

alfabetizadas e onde ler e escrever são atividades cotidianas, recebem esta informação através 

da participação em atos sociais onde a língua escrita cumpre funções precisas.”                                        

(FERREIRO2004,p. 20). 

Em outras palavras, a relação entre família e escola cria um ambiente favorável para o 

desenvolvimento da criança de forma a ser indispensável para auxiliar na formação do ser 

humano enquanto cidadão.Pois a família assim como a escola desempenha papéis decisivos na 

educação da criança. Entretanto, para que a educação dada no lar, pela família, aconteça de 

forma satisfatória, se faz necessário haver uma integração entre a escola, é a partir dessa parceria 

que a criança se torna um adulto capaz de contribuir positivamente para a construção de uma 

sociedade mais justa para todos. 

 

3.2 Outros Fatores que Contribuem para o Fracasso Escolar 

  

A família como citado acima compreende um dos principais fatores para o fracasso 

escolar. No entanto, outros aspectos como o ambiente sendo inapropriado com infraestrutura 

inadequada, salas lotadas, professores desmotivados, poucos recursos e a questão dos 

programas mal adaptadas as necessidades reais da realidade dos alunos. O fator 

socioeconômico, que surge na necessidade de ajudar os pais ou responsáveis com as despesas 

em casa e acabam abandonando a escola. 

 Assim, a escola ao não levar em consideração a visão de mundo do educando pode estar 

também contribuindo para o fracasso escolar. Pois cada aluno tem sua realidade sua 
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peculiaridade, meu momento de aprendizagem, sua necessidade em particular. Essa que só será 

compreendida se o educador estiver atento os seus alunos. 

 A realidade do aluno de escola pública é dura. Além de não terem o apoio necessário 

em casa, pois os pais estão muito ocupados trabalhando para manter a casa, não tem esse apoio 

na escola. Chegam àescola triste, abatida. O professor como mediador dessa ponte entre escola 

e família, tem a obrigação de buscar respostas, quando seus alunos não reponham aos objetivos 

estipulados para seu desenvolvimento.O professor nada mais é que o principal motivador do 

seu aluno é ele o seu primeiro contato com a educação formal e quem vai despertar na criança 

o interesse pela aprendizagem. 

 

A escola, como instituição a serviço da sociedade capitalista, assume e 

valoriza a cultura das classes dominantes; assim, o aluno proveniente 

das classes dominadas nela encontra padrões culturais que não são os 

seus e eu são apresentados como “certos”, enquanto os seus próprios 

padrões são ou ignorados como inexistentes, ou desprezados como 

“errados”. Seu comportamento é valido em relação a um “modelo”, que 

é o comportamento das classes dominantes; os testes e provas a que é 

submetido são culturalmente preconceituosos, construídos a partir de 

pressupostos etnocêntricos, que supõem familiaridades com conceitos 

e informações próprios do universo cultural das classes dominantes. 

Esse aluno sofre, dessa forma, um processo de marginalização cultural 

e fracassa, não por deficiência cultural, mais porque é diferente, como 

afirma a ideologia das diferenças culturais. Nesse caso, a 

responsabilidade pelo fracasso escolar dos alunos provenientes das 

camadas populares cabe á escola, que trata de forma discriminativa a 

diversidade cultural, transformando diferenças em deficiências. 

(XAVIER et al, 2014, p. 11) 

 

Todos esses e vários outros fatores contribuem para o alto índice de evasão escolar. 

Enfim, como podemos identificar são vários os motivos que provocam o fracasso escolar, 

porem, é necessária a consciência que a mudança começa ainda dentro da escola, dentro dos 

muros que envolvem todos os conflitos e angustias trazidas pelas crianças das classes populares 

e o que podemos fazer para reduzir esse alto índice de abando? 

 

3.3 ESTRATEGIAS DE ENFRENTAMENTO DO FRACASSO ESCOLAR 

 

 A questão do fracasso escolar não é uma tarefa fácil, trazem um grande trabalho de 

esforço, determinação e comprometimento de todos os envolvidos, eles como auxiliadores 
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podem mostrar como combater esse problema. Onde é necessário primeiramente encontrar a 

raiz do problema, o que está ocasionando o baixo rendimento e abandono da criança.  

 O professor como orientador do aluno deve observar os sinais de desmotivação, 

desinteresse, falta de atenção, dificuldade de se relacionar com os colegas ou professores, entre 

outros demonstrados pela criança durante sua supervisão do ambiente educacional. Em seguida 

a primeira providência, além de alertar a psicopedagoga da escola, deve também acionar os pais 

ou responsáveis sobre o comportamento da criança, pois o problema pode ter sido ocasionado 

por um fator emocional.  

 

O processo de avaliação do resultado escolar dos alunos e alunas está 

profundamente marcada pela necessidade de criação de uma nova cultura 

sobre avaliação, que ultrapasse os limites da técnica e incorpore em sua 

dinâmica a dimensão ética. O fracasso escolar se configura dentro de um 

quadro de múltiplas negações, dentre as quais se coloca a negação da 

legitimidade de conhecimentos e formas de vida formulada á margem dos 

limites socialmente definidos como válidos. A inexistência de um processo 

escolar que possa atender ás necessidades e particularidades das classes 

populares, permitindo que as múltiplas vozes sejam explicitadas e 

incorporadas, é um dos fatores que fazem com que um grande potencial 

humano seja desperdiçado.  (ESTEBAN,2003, p.8) 

  

Desse modo a escola tendo como desempenho da sua função social a formação do ser humano 

deve rever seus princípios, suas práticas pedagógicas, rever seu papel, reconhecer e valorizar 

todo e qualquer tipo de diferença. Cada criança aprende de um modo diferente, em seu tempo, 

de sua forma, necessitando de estratégias particulares para que sua aprendizagem ocorra de 

forma gradativa e satisfatória. 

 Além disso, a avaliação diferenciada torna-se indispensável para que o educador 

desenvolva meios e procedimentos pela observação feita em sala de aula, no coletivo e no 

individual, possibilitando a verificação das dificuldades e pontos de melhorias apresentado 

pelos seus alunos. 

 

Avaliar é o ato de diagnosticar uma experiência, tendo em vista reorientá-la 

para produzir o melhor resultado possível; por isso, não é classificatória nem 

seletiva; ao contrário, é diagnóstica e inclusiva. O ato de examinar, por outro 

lado, é classificatório e seletivo e, por isso mesmo, excludente, já que não se 

destina à construção do melhor resultado possível; tem a ver, sim, com a 

classificação estática do que é examinado. O ato de avaliar tem seu foco na 

construção dos melhores resultados possível, enquanto o de examinar está 

centrado no julgamento de aprovação ou reprovação. Por suas características 

e modos de ser, são atos praticamente opostos; no entanto, professores e 

professoras, em sua prática escolar cotidiana, não fazem essa distinção e, deste 
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modo, praticam exames como se estivessem praticando 

avaliação.(LUCKESI2002,p.84) 

 

 

 Nesse trabalho a proposta é compreender e mostrar que através de estratégias 

diferenciadas de ensino é possível que se alcance resultados positivos em relação ao 

desenvolvimento e a aprendizagem do aluno. Estimulando sua autoconfiança para que ele 

acredite que é capaz de almejar todo o que deseje.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Fracasso escolar: de quem é a culpa? De todos. Todos nós somos responsáveis pelo 

futuro das crianças. Não adianta tentar achar um culpado do problema que é de todos. É de 

suma importância que tenhamos a consciência do nosso papel na sociedade que vivemos. Sendo 

assim, o objetivo principal desse trabalho foi debater a realidade dos alunos de escola pública, 

enfatizando os fatores socioeconômicos que influenciam o fracasso escolar, trazer uma reflexão 

onde possamos nos redescobrir sobre nosso dever. 

 O fracasso escolar é um tema que ainda deve ser muito discutido nas escolas, 

comunidades, e no ambiente família, onde buscaremos respostas para os árduos problemas que 

tem nos acompanha no decorrer dos tempos, a evasão escolar. 

 Por outro lado, deve-se entender a criança e suas dificuldades sendo ela 

socioeconômicas, emocional, psicológicas, enfim. 

 Ter em vista, uma escola de valor, com professores qualificados, ambiente preparado 

com os recursos necessários a realidade de cada aluno que traz consigo suas dificuldades e/ou 

transtornos. Assim, devemos ter a certeza que para conquistarmos uma educação de qualidade, 

basta que nós cumpramos com os nossos papeis enquanto escola, professores, comunidade, pais 

e alunos.  

 

O espírito de uma pedagogia de sucesso é acabar com os desvios, encontrar 

algo positivo em todos, colocar em evidência os processos de cada um, em 

vez de seu lugar em hierarquia. Também tendem a rejeitar a seleção, a dar 

novas chances, a pensar que, com o tempo, as dificuldades diminuirão que não 

se deve precipitar uma repetência ou a exclusão de um determinado grupo.                                              

(PERRENOUD, 2001, p. 125) 
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A IMPORTÂNCIA DO AFETO FAMILIAR PARA O PROCESSO DE 

APRENDIZAGEM DA CRIANÇA 

EIXO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

SANTOS, Daniela Greice dos1 

                                            ORIENTADORA: SILVA, Guadalupe de Moraes Santos2 

 

RESUMO 

A questão norteadora deste estudo foi: o afeto e o diálogo, assim como a família influenciam 

no processo de aprendizagem da criança? O objetivo desse trabalho é discutir sobre a 

importância da família para o processo de desenvolvimento educacional da criança, além de 

compreender que o afeto e o dialogo são fatores que contribuem para esse processo. A 

inquietação a respeito desse tema se deu por analises feita no meu ambiente familiar, onde tentei 

entender o motivo de tantos resultados negativos no processo educacional. Este estudo tratasse 

de uma pesquisa bibliográfica. Resolvemos abordar esse tema por acreditar que as crianças 

possuem sentimentos e que quando não recebem o devido carinho e atenção, são prejudicadas 

em vários aspectos, principalmente quando o défice do afeto vem por parte da família, porém 

o nosso foco neste artigo será o aspecto educacional. Dessa forma, podemos perceber o quanto 

a família é importante na vida da criança, podendo ela favorecer ou desfavorecer o processo de 

desenvolvimento e de aprendizagem da criança, por isso destacamos o afeto familiar como a 

principal base influenciadora na vida do individuo. 

Palavras- Chave: Afeto. Aprendizagem. Família.  

 

ABSTRACT 

The guiding question of this study was: the affection and dialogue, as well as the family 

influence the learning process of the child? The objective of this work is to discuss about the 

importance of family to the educational development of the child process, as well as understand 

the affection and the dialogue are factors that contribute to this process. The concern about this 

topic if given analysis made in my family, where I tried to understand why so many negative 

results in the educational process. This study was a literature search. We decided to approach 

this theme for believing that children have feelings and that when they do not receive due care 

and attention, are hindered in many ways, especially when the deficit of affection comes from 

the family, but our focus in this article will be the educational aspect. That way, we can see how 

the family is important in the life of the child, and may she encourage or put the development 

                                                             
1 *Trabalho elaborado sob a orientação da Profª Msc. Guadalupe de Morais Santos Silva 

 Acadêmica Daniela Greice dos Santos do 8º período do Curso de Pedagogia da Faculdade São Luís de 

França. 
2 Possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Sergipe (1997), graduação em 

Pedagogia pela Faculdade São Luís de França (2007) e mestrado em Educação Física pela Universidade 

Federal de Sergipe (2014). Membro do grupo GPGFOP- UNIT/Capes. Avaliadora do Guia do Estudante 

da Editora Abril. Atualmente é professora de educação física da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora 

do Socorro, Coordenadora do Programa Novo Mais Educação - Secretaria de Educação de Nossa 

Senhora do Socorro, Coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade São Luís de França e professora 

da Faculdade São Luís de França. Tem experiência nas áreas de Saúde e Educação, com ênfase em 

Pedagogia, atuando principalmente nos seguintes temas: Práticas Pedagógicas, Estágio Supervisionado, 

Educação, EJA, Alfabetização, Gestão e Formação de Professores.  
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and learning process of the child, so the family affection as the main base influencer in the life 

of the individual.   

 

Keywords: Affection. Learning. Family. 

 

INTRODUÇÃO 

 

     O afeto é a disposição de alguém por alguma coisa, seja positiva ou negativa, e é a 

partir dele que são construídas as emoções ou sentimentos. Para a psicologia, a afetividade é a 

capacidade do ser humano de experimentar tendências, emoções, paixões e sentimentos. É 

através do afeto que revelamos os nossos sentimentos e criamos laços de convivência. 

 

O espaço não é primitivamente uma ordem entre as coisas, é antes uma 

qualidade das coisas em relação a nós próprios, e nessa relação é grande o 

papel da afetividade, da pertença, do aproximar ou do evitar, da proximidade 

ou do afastamento. (WALLON, 1986, p. 33). 

 

        

  A inquietação a respeito desse tema se deu por analises feita no meu ambiente familiar, onde 

tentei entender o motivo de tantos resultados negativos no processo educacional e percebi que 

de todos os fatores familiares que poderiam afetar a aprendizagem, o afeto e/ou a falta de afeto 

foi o que mais predominou. Neste sentido BORBA (2015. p. 32) afirma que: 

 

[...] o desenvolvimento cognitivo ocorre juntamente com o desenvolvimento 

afetivo, e que não é possível separar razão e emoção. Sendo assim entende-se 

que todas as relações devem ser permeadas pela afetividade, quer sejam de 

ordem familiares, profissionais ou pessoais. 

       

               A partir dessas considerações buscamos responder, como as relações afetivas dentro 

do núcleo familiar podem influenciar no desenvolvimento educacional? Diante disso, objetiva-

se, com este artigo discutir sobre a importância da família para o processo de desenvolvimento 

educacional da criança, além de compreender que o afeto e o dialogo são fatores importantes 

para esse processo. Buscamos através de pesquisa bibliográfica analisar como isso ocorre e 

quais são suas consequências.  

       Dentro dessa perspectiva, entendemos a família como base principal para a formação 

do indivíduo, apontando o afeto como um fator importante para o processo de aprendizagem da 

criança, podendo ele contribuir positivamente ou negativamente no desenvolvimento 

educacional.  
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Com isso resolvemos abordar esse tema porque as pessoas precisam entender que as 

crianças possuem sentimentos e que quando não recebem o devido carinho e atenção, são 

prejudicadas em vários aspectos, principalmente quando o défice do afeto vem por parte da 

família, porém o nosso foco neste artigo será o aspecto educacional. 

      Assim, podemos perceber o quanto a família é importante na vida da criança, 

podendo ela favorecer ou desfavorecer o processo de desenvolvimento e de aprendizagem da 

criança, por isso destacamos o afeto familiar como a principal base influenciadora na vida do 

indivíduo. 

Neste artigo serão abordados os seguintes pontos: O afeto no ambiente familiar e a 

influência no processo de ensino-de-aprendizagem da criança, abordando fatores que 

prejudicam esse processo, além de destacar a importância do mesmo para o desenvolvimento 

da criança.  

Outro ponto é A criança feliz e o desenvolvimento infantil no ambiente escolar, 

destacando o bem estar da criança e os fatores para um bom desempenho escolar, 

principalmente a felicidade da mesma. E no ultimo tópico discutirei sobre a importância do 

dialogo no processo de formação da criança, onde será abordado à distância dos pais mesmo 

estando presente. 

 

2 O AFETO NO AMBIENTE FAMILIAR E A INFLUÊNCIA NO PROCESSO DE 

ENSINO-DE-APRENDIZAGEM DA CRIANÇA 

 

      Atualmente é grande o número de crianças que vivem em situações diversas, 

onde os pais são separados, vivem num lar desunido, vive com um parente ou são órfãos. Muitas 

vezes essas situações trazem obstáculos a aprendizagem, pois não oferece a criança um mínimo 

de recursos matérias, de carinho, compreensão e amor.  

 
As crianças devem ter oportunidade de desenvolver sua afetividade. É preciso 

dar – lhes condições para que seu emocional floresça, se expanda, ganhe 

espaço. A falta de afetividade leva à rejeição aos livros, à carência de 

motivação para a aprendizagem, à ausência de vontade de crescer. Portanto, 

uma das nossas máximas é: aprender deve estar ligado ao ato afetivo, deve ser 

gostoso, prazeroso. (ROSSINI, 2004, p.15). 

 

           De acordo com Berlinda Mandelbaum (2010)  pesquisadora da USP, em entrevista a 

respeito da estrutura  familiar e aprendizagem, ela fala que a ideia de que o aluno não aprende 

porque vem de uma família desestruturada é uma ideia extremamente preconceituosa, 
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defendendo  que pais separados, casais homossexuais, mães solteiras, avós responsáveis por 

netos e tantas outras configurações de família, podem obter sucesso na Educação de crianças e 

Jovens, pois para ela um lar com mãe e pai não é garantia de atenção à criança. Essa concepção 

da entrevistada, baseada em pesquisa reforça ainda mais ideia de que estrutura familiar não 

significa status e bens matérias, mas sim, afeto, carinho, atenção e diálogo.  “A afetividade e a 

inteligência se estrutura nas ações e pelas ações dos indivíduos. O afeto pode, assim, ser 

entendido como energia necessária para que a estrutura cognitiva passe a operar.” (DAVIS E 

OLIVEIRA, 1994, p.84). 

        Quando os pais se fazem presentes e mostram interesse pelo filho, a escola o que o 

mesmo está aprendendo as coisas que está fazendo ou deixando de fazer seus progressos e 

necessidades; as crianças apresentam maior motivação para aprender, pois se sentem 

orgulhosas de seus feitos. Neste sentido, CHALITA, 2004, pag.26 afirma que: A família é 

essencial para que a criança ganhe confiança, para que se sinta valorizada, para que se sinta 

assistida.  

         Desta forma, podemos entender que é na família que aprendemos as primeiras noções da 

vida em sociedade, os primeiros conceitos de cultura, de afeto, de carinho, de exemplos, pois 

ela é a base de tudo na vida do ser humano. As crianças precisam sentir-se amadas pelos pais 

ou/e responsáveis, e pela família. O amor lhes dá segurança, fazendo com que tenham mais 

vontade de participar e explorar o mundo. 

 

A criança que cresce acreditando que é uma pessoa merecedora de valor tem 

sua capacidade produtiva e criativa estimulada, adapta-se com mais 

desembaraço a novas situações, tende a ser mais coerente e ponderada em suas 

escolhas, é mais aberta e receptiva ao diálogo e acata os limites com mais 

condescendência. (NUNES, 2009 p.19) 

 

         É importante destacar que o sucesso ou o fracasso no desenvolvimento escolar da 

criança é influenciado por diversos fatores, sendo o envolvimento da família com essas crianças 

o fator principal. As expectativas de pais em relação ao futuro são fatores que podem cooperar 

ou não para que essas crianças estejam motivadas para um bom desempenho no processo de 

aprendizagem e durante toda a vida escolar. 

 

2.1 A Criança Feliz e o Desenvolvimento Infantil no Ambiente Escolar 

 

       O tipo de educação familiar pode prejudicar ou facilitar a aprendizagem da criança, 

quando essa educação é feita com amor, paciência e coerência, as crianças desenvolvem 
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autoconfiança e espontaneidade, que favorecem a disposição para aprender. “Na escola as 

crianças bem amadas geralmente são participantes, interessada, procuram compreender o que 

está acontecendo, são entusiasmadas com as atividades que acham interessantes e uteis.” 

(PILLETI, 2002, p.279). 

 

Quando não são amadas ou rejeitadas pelos pais ou/e responsáveis manifestam muita 

necessidade de reconhecimento, de atenção e carinho, fazendo com que elas sintam-se 

satisfeitas quando são punidas ou maltratadas, pois dessa forma  estão tendo alguma espécie de 

atenção, com isso a sua aprendizagem escolar é negativa, pois essa criança em sala de aula não 

consegue concentrar-se, fica muitas vezes inquieta, mexendo com os colegas, afim de, chamar 

a atenção do professor buscando nele a atenção que não recebe em casa. 

 

A afetividade denomina a atividade pessoal na esfera instintiva, nas 

percepções, na memória, no pensamento, na vontade, nas ações, na 

sensibilidade corporal, ela é componente de equilíbrio e da harmonia da 

personalidade. (ROSSINI, 2001, p. 21) 

   

     De acordo com PILETTI, 2002, os sentimentos que os pais têm em relação à criança 

durante os anos anteriores à escola, são de fundamental importância para o desenvolvimento 

posterior da criança e para sua aprendizagem escolar. Diante disso, notamos que o processo 

afetivo contribui para o bem estar da criança e esse bem estar contribui para um bom 

desempenho escolar, já que uma criança feliz possui auto estima e confiança, que são fatores 

fundamentais no processo de aprendizagem.  “O sucesso ou fracasso do aluno, na escola 

depende em parte de sua auto-estima, da confiança que tem em si mesmo. Mas essa auto-estima 

e essa confiança originam-se da estima e da confiança que os outros depositam nele.” (PILETTI, 

2002, p. 68). 

      É necessário que os pais ou/e responsáveis, encorajem as crianças com carinho e afeto, 

brinque e tenha momento de diversão com os filhos, pois quanto mais bem humoradas forem 

as crianças, conseguirão lidar melhor com as dificuldades da vida e transformar as obrigações 

diárias e a convivência em momentos mais leves e alegres.  

 

3 A IMPORTÂNCIA DO DIALOGO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DA CRIANÇA 

 

         A relação que o homem exerce com o seu meio e seus semelhantes é o que o torna um 

ser social e o dialogo é fator indispensável para essa relação, pois é através dele que se qualifica 

a capacidade humana de se dirigir ao outro, nas diferenças e nos parâmetros racionais das 
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oposições. Permite também sermos autônomos na nossa forma de pensar e de expressamos 

nossas opiniões com isso nos tornamos pessoas capazes de viver em sociedade, FREIRE, 2003, 

pag.78, entende que: Não é no silencio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, 

na ação-reflexão.  

         Nesta perspectiva, pensar em educação é pensar nas possibilidades do diálogo, troca de 

experiências, através de um convívio social agradável e prazeroso, e a família é o ponto de 

referência, pois nela pode-se aprender a dialogar, favorecendo com isso atitudes tão importantes 

como a tolerância, assertividade, habilidade dialética, capacidade de admitir erros e de tolerar 

as frustrações, pois “[se] não há diálogo, não há envolvimento, não há cumplicidade, não há 

como conhecer a maneira de pensar dos filhos, como aprendem e/ou o que não os permite 

aprender, o que os incomoda, o que lhes atrai, com o que simpatizam.” (SAMPAIO, 2011, pg. 

86-87). 

         Essas crianças na escola conseguem ter bom-senso ao pensar, falar e agir, além de 

entender o outro e resolver os problemas que surgem através da conversa, da busca de soluções 

compartilhadas com o grupo no qual esta inserido. 

      Na sociedade atual, pode-se perceber por conta das mudanças sociais que as pessoas 

ultimamente estão muito apressadas, individualista e sem tempo para conversar com sua família 

o que torna cada vez mais problemática a relação afetiva e o diálogo. Autores apontam para a 

ideia de que um bom resultado no processo educativo se desenvolve com uma prática pautada 

na afetividade e no diálogo. Para FREIRE (2003, pg. 80) afirma que:  

 

O fundamento do diálogo é o amor, dessa forma, é necessário que se invista 

em uma educação familiar, onde a afeto e o diálogo estejam presentes no 

convívio entre elas sem abrir mão da autoridade dos pais e/ou responsáveis, 

mas que favoreçam para tornar as crianças mais felizes, pois a prática do 

diálogo além de estimular a liberdade de se expressar, ajuda no exercício de 

cidadania, sendo um papel fundamental para que o indivíduo sinta-se parte de 

um processo educativo que mais tarde vai refletir em tomadas de decisões por 

toda sua vida. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

           O presente estudo possibilitou uma análise em relação à importância da família para o 

desenvolvimento educacional da criança, foi possível perceber que a mesma possui papel 

fundamental para esse desenvolvimento e que existem vários fatores familiares que podem 

influenciar o desenvolvimento educacional da criança, mas um dos principais é o afeto, de 
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forma que o valor afetivo está sendo esquecido e deixado de lado. É como se ele não tivesse 

valor na formação do individuo, porém engana-se que pensa que isso é possível, pois para que 

uma criança aprenda é necessária uma educação pautada no afeto e dialogo. 

        As pesquisas bibliográficas também permitiram verificar que existem vários fatores que 

impossibilitam o bom desempenho escolar da criança, sendo o afeto um dos principais fatores 

e o diálogo um componente desse fator já que os dois estão interligados,  ou seja, a afetividade 

e o diálogo devem estar dentro do ambiente familiar, pois contribuem para  o desenvolvimento 

educacional da criança, porém atualmente a vida moderna está contribuindo para o 

distanciamento entre pais e a filhos, esse distanciamento trás prejuízos para o desenvolvimento 

educacional e social da criança, onde muitas vezes os pais querem suprir a ausência de afeto e 

atenção com bens matérias, quando na verdade a única coisa que as crianças precisam é de afeto 

e carinho.  

      A criança quando não se sente amada fica insegura, desmotivada, às vezes traz uma 

personalidade difícil como forma de lidar com a situação outras vezes é quieta e não interagem, 

e isso a impede de obter um bom resultado na escola. É preciso que haja uma maior preocupação 

com a relação afetiva da criança, pois a criança de hoje é o adulto de amanhã e para que ela 

tenha um futuro promissor é necessário que nos procuremos contribuir na fase inicial do seu 

desenvolvimento buscando entende-las e suprindo suas necessidades afetivas. 
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RESUMO  

Este artigo faz uma análise sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) como ligação direta 

entre o cidadão e a sociedade. A metodologia adotada trata-se de uma pesquisa qualitativa e 

bibliográfica. O referencial teórico tomou por base as teorias de FREIRE (1987), GADOTTI e 

ROMÃO (2011), entre outros. O objetivo desse estudo foi discutir a importância da EJA na 

vida das pessoas que não foram escolarizadas na idade certa. O problema abordado foi? Como 

a Educação de Jovens e Adultos contribuem no desenvolvimento da formação do cidadão na 

sociedade? A alfabetização de jovens e adultos é um desafio, não só para administradores 

governamentais, universidades, professores, como também para toda a sociedade e o próprio 

aluno. O problema educacional dessas pessoas que não concluíram os níveis de educação na 

idade certa está marcada pela exclusão da sociedade, O interesse pelo tema foi motivado pela 

minha vivência e história como aluna desta modalidade. Justificou-se pelo fato de demonstrar 

não só na teoria, mas também na prática que é possível mudar os rumos sociais do nosso país 

através da educação. 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Sociedade. Cidadania. 

 

ABDSTRACT  

This article analyzes youth and adult education (EJA) as a direct link between the citizen and 

society. The methodology adopted is qualitative and bibliographical research. The theoretical 

framework was based on the theories of FREIRE (1987), GADOTTI and ROMÃO (2011), 

among others. The purpose of this study was to discuss the importance of EJA in the lives of 

people who were not enrolled at the right age. The problem addressed was? How do youth and 

adult education contribute to the development of citizen training in society? The literacy of 

youth and adults is a challenge not only for government administrators, universities, teachers, 

but also for society as a whole and for the student himself. The educational problem of these 

people who did not finish the levels of education at the right age is marked by the exclusion of 

society, The interest in the subject was motivated by my experience and history as a student of 

this modality. It was justified by demonstrating not only in theory but also in practice that it is 

possible to change the social course of our country through education. 

                                                             
1   *Trabalho elaborado sob a orientação da Profª Msc. Guadalupe de Morais Santos Silva  

Acadêmica do 8º período do Curso de Pedagogia da Faculdade São Luís de França. 
2 Possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Sergipe (1997), graduação em 

Pedagogia pela Faculdade São Luís de França (2007) e mestrado em Educação Física pela Universidade 

Federal de Sergipe (2014). Membro do grupo GPGFOP- UNIT/Capes. Avaliadora do Guia do Estudante 

da Editora Abril. Atualmente é professora de educação física da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora 

do Socorro, Coordenadora do Programa Novo Mais Educação - Secretaria de Educação de Nossa 

Senhora do Socorro, Coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade São Luís de França e professora 

da Faculdade São Luís de França. Tem experiência nas áreas de Saúde e Educação, com ênfase em 

Pedagogia, atuando principalmente nos seguintes temas: Práticas Pedagógicas, Estágio Supervisionado, 

Educação, EJA, Alfabetização, Gestão e Formação de Professores.  
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INTRODUÇÃO 

 

Definida como modalidade de ensino na Lei de Diretrizes de Base da Educação (LDB) 

em 1996, um método de educação voltado para um público jovem e adulto que por diversas 

situações não permaneceram na escola ou não tiveram oportunidade de ingressar na mesma. A 

LDB reserva um artigo voltado para a EJA, artigo 37, onde define essa modalidade de ensino, 

como um modelo de educação diferenciado que oportuniza àqueles que não tiveram acesso ou 

não puderam dar continuidade aos estudos na idade certa. 

O parecer CEB/2000 regulamentou “As Diretrizes Curriculares Nacionais para” a 

Educação de Jovens e Adultos’’ (CEB nº 11/2000, aprovado em 10 de maio de 2000.), 

preconiza que a EJA então não possui mais a função de suprir somente a escolaridade perdida, 

mas sim à função reparadora, qualificadora e equalizadora, e é garantida dessa forma na 

legislação. 

O interesse pelo tema foi motivado pela minha vivência e história como aluna desta 

modalidade. E com o intuito de dar continuidade ao processo de escolarização, tão importante 

na sociedade. E tem como objetivo de demonstrar a importância da EJA na vida das pessoas 

que não foram escolarizadas na idade certa. 

A educação é um processo complexo, onde ainda hoje em pleno século XXI, uma 

imensa parcela da população não teve ou não tem acesso à educação, devido às condições 

socioeconômicas em que se encontram o que dificulta o acesso ao conhecimento. Por este 

motivo, entre outros, o índice de analfabetismo e evasão escolar ainda são altíssimos no Brasil. 

Os educadores que se comprometem com a Educação de Jovens e Adultos, tem que possuir 

consciência da necessidade de buscar mecanismos, métodos e teorias que estimulem o público 

alvo a não abandonar a sala de aula, ou seja, o professor é o estimulador, o mediador de seus 

alunos. 

A exclusão social é resultante de um julgamento equivocado de uma sociedade 

capitalista e desigual que só aumenta essa disparidade entre as pessoas na medida em que as 

sociedades aderem às novas tecnologias do mercado. Resultando no dilema em quem 

acompanha a evolução tecnológica e quem é deixado para trás e excluído desse meio. Assim, o 

problema abordado foi? Como a Educação de Jovens e Adultos contribuem no desenvolvimento 

da formação do cidadão na sociedade? A alfabetização de jovens e adultos é um desafio, não 
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só para administradores governamentais, universidades, professores, como também como para 

toda a sociedade e o próprio aluno. 

O Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos foi criado, com a finalidade de 

atender a um público que não pode ou não consegue se matricular nas escolas regulares, por se 

sentirem envergonhados e/ou incapazes de frequentar as escolas, ou por não disporem de 

escolas em locais de fácil acesso.  

É de conhecimento de todos os educadores que a escola é o caminho certo quando se 

fala em processo ensino-aprendizagem, tendo em vista o compromisso que ele exerce perante 

a sociedade, por isso temos o compromisso de apresentar um plano que vá proporcionar aos 

educandos mais maturidade no exercício da escrita e leitura. Somente com análise profunda do 

problema que vamos ter bons resultados. 

A pesquisa estruturou-se em base qualitativa e tem como referenciais metodológicos, 

a pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica consiste no estudo das teorias de FREIRE 

(1987) e GADOTTI e ROMÃO (2011), entre outros, possibilitando, assim, um conhecimento 

teórico que servirá como alicerce para a fundamentação de conceitos que envolvam a prática 

educativa de jovens e adultos.  

 

2 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL 

 

A educação, independentemente da idade e da classe social, é um direito social e 

humano. Muitos jovens e adultos de hoje viram esse direito negado na chamada “idade correta” 

e negar uma nova oportunidade a eles é algo desumano e ilegal, pois todos temos o direito à 

educação. O analfabetismo de jovens e adultos é uma mudança social inaceitável, produzida 

pela desigualdade econômica, social e cultural. 

Muitas políticas públicas encaram o combate ao analfabetismo como um custo e não 

como um investimento, nunca é levado em conta que o analfabetismo tem grande impacto não 

só individual, mas também social. 

A educação de jovens e adultos segundo Gadotti (2011, p, 36) “possui uma 

combinação de teorias, lógicas de investigação e metodologias de ação – dentro da educação 

de adultos ou da educação não formal.”. 

Quando se fala em educação no Brasil, defrontamos com estatísticas preocupantes 

principalmente quanto ao analfabetismo, MARTINS (2006) afirma que:  
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Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

analfabetismo no Brasil atinge mais de 16 milhões de pessoas acima de 15 

anos de idade. Além dessa estimativa, aproximadamente, cerca de 60% da 

população incluindo jovens e adultos, não têm o ensino fundamental 

completo, o que representa um obstáculo para o exercício da cidadania dessas 

pessoas. (MARTINS, 2006, p. 2).  

 

O analfabetismo tem sido uma questão bastante discutida na área da educação, já que 

há muitas décadas se observam as mesmas dificuldades na educação, dentre as quais de 

aprendizagem, as inúmeras reprovações e a evasão escolar. Para evitar o grande fluxo de evasão 

escolar, principalmente na educação de jovens e adultos, o professor deverá trabalhar com 

recursos didáticos adequados para esse grupo de pessoas. Neste meio o aluno jovem e adulto 

também é um trabalhador, e por isso o professor deverá também tomar decisões importantes 

para poder manter esse aluno na escola. 

2.1 Histórico 

A história da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil, sempre esteve muito 

ligada às transformações sociais e aos determinantes econômicos e políticos que caracterizaram 

os diferentes momentos históricos do país. Com a promulgação da constituição de 1934, fica 

estabelecido um Plano nacional de Educação, indicando, então, pela primeira vez, a educação 

de adultos como um dever do estado, garantindo o ensino primário gratuito, integral e de 

frequência obrigatória, extensivo também aos adultos. Mas só a partir dos anos 40, que a 

Educação de Jovens e Adultos passou a se formar e ser tratada como um sistema diferenciado 

e significativo para a educação brasileira.  

 

[...] A criação do Fundo Nacional do Ensino primário em 1942 do Serviço de 

Educação de Adultos, da Campanha de Educação de Adultos, ambos de 1947, 

da Campanha de Educação Rural, iniciada em 1952 e da Campanha Nacional 

de Erradicação do Analfabetismo, em 1958”. (RIBEIRO,2001, p.59). 

 

Em 1947, houve um movimento, que nos auxiliou a desenvolver um processo para o 

ensino de Jovens e Adultos no Brasil, foi o Serviço de Educação de Adultos, o SEA, que deveria 

se preocupar com a educação do adulto e com ele criar um Curso Primário para adultos, com 

profissionais capacitados. “(...) e lançamento fez que houvesse o desejo de atender apelos da 

Unesco em favor da educação popular. (...)” (Paiva, 1987, p.178) 

Essa orientação da Unesco, gerou uma grande discussão sobre o analfabetismo no 

Brasil e cada um dos órgãos governamentais saíram à procura de entender o processo de 

Educação de Jovens e Adultos, pois ela estava diretamente ligada ao desenvolvimento do Brasil.  
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Ao longo da história da EJA no Brasil foram surgindo movimentos que buscavam 

melhoria para essa modalidade, como: o Movimento de Educação de Base, o Movimento de 

Cultura Popular de Recife, “De pé no chão também se aprende a ler”, de Natal e o Plano 

Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação e Cultura, entre outros. E no período 

militar, em 1967 nasceu outro movimento, o Mobral - Movimento Brasileiro de Alfabetização. 

“[...] era, na verdade, um programa de criação e manutenção de analfabetos no país, um 

instrumento demoníaco das elites brasileiras, a quem não interessava a universalização da 

educação básica.” (GADOTTI; ROMÃO, 2011, p, 49). 

 

3 DESAFIOS E BENEFÍCIOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

O direito à educação não se limita às crianças e jovens. Esse direito deve ser garantido 

pelo Estado, estabelecendo prioridade à atenção dos grupos sociais mais vulneráveis. Para o 

exercício desse direito, o Estado precisa aproveitar o potencial da sociedade civil na formulação 

de políticas públicas de educação e promover o desenvolvimento de sistemas solidários de 

educação, centrados na cooperação e na inclusão. 

A Educação de Jovens e Adultos se insere na Educação popular, e teria uma proposta 

de libertação, e conscientização, onde deixaria a Pedagogia do Oprimido, para um sujeito que 

teria uma postura de lutar por mudanças e libertação, “(...) libertação aqui não chegaram pelo 

acaso, mas pelas práxis de sua busca pelo conhecimento e pelo reconhecimento da luta por ela. 

(...)” (FREIRE, 1987, p 31). 

O grande educador e precursor da EJA foi Paulo Freire, pois ele apresentará essa 

educação pensada de forma diferente, onde o indivíduo no processo de aprendizagem, tem uma 

educação e alfabetização de maneira crítica e dialogicamente. Suas ideias podem ser observadas 

no Plano Nacional de Alfabetização, que se destinava atender a maior parte da população 

analfabeta do país. 

Assim sendo, a EJA é percebida como uma promessa para transformar a vida de todos 

que dela necessite. Brasil (2000, p.10) afirma que: “Ela possibilita ao indivíduo jovem e adulto 

retomar seu potencial, desenvolver suas habilidades, confirmar competências adquiridas na 

educação extraescolar e na própria vida, possibilita um nível técnico e profissional mais 

qualificado”.  

A função qualificadora que é “função permanente da EJA” refere-se à educação 

contínua e progressiva do indivíduo oportunizado a busca a novos conhecimentos, além de 

promover a atualização dos conhecimentos já adquiridos pelos alunos. Ou seja, ao cumprir estas 
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três funções a EJA estará proporcionando uma formação na qual os direitos de cada cidadão 

sejam reconhecidos, garantidos e respeitados de forma igualitária. 

 

 

4 MÉTODOS PARA APRENDIZAGEM DE JOVENS E ADULTOS 

 

Precisamos tornar a alfabetização de jovem e adulta parte integrante do sistema 

educativo e superar a atual falta de profissionalização da área. Os analfabetos tiveram uma 

experiência negativa da escola e reintegra-los nela exige a adoção de metodologias e práticas 

educacionais e culturais que não reproduzam os erros cometidos antes, na escola que 

frequentaram e da qual foram expulsos.  

Além da elevação do nível de escolaridade da população, segundo o Art. 22 da LDBEN 

nº 9394/96, a EJA tem como finalidade o desenvolvimento da autonomia dos educandos, a sua 

preparação para o mundo do trabalho e para o prosseguimento nos estudos, assim como o 

compromisso com a formação humana dos mesmos. Portanto, cabe a EJA, como modalidade 

da educação básica, considerar o perfil dos educandos, seu ritmo de aprendizagem e outras 

especificidades, além de garantir o cumprimento das suas funções que são: “função reparadora, 

função qualificadora e função equalizadora”. De acordo com. Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação de Jovens e Adultos (2000).  

 

A função reparadora não se refere apenas ao restabelecimento de um direito 

negado, mas assegura o direito a uma educação com a mesma qualidade do 

ensino regular. Já a função equalizadora oferece igualdade de oportunidade 

possibilitando, aos alunos, a inserção e permanência no mundo do trabalho, 

na vida social e cultural.(BRASIL. 2000,p, 7-8) 

 

Torna-se importante reconhecer que é necessária uma didática que promova a reflexão, 

a crítica e a adaptação de conteúdos para atender a cultura dos estudantes. Os alunos jovens e 

adultos necessitam de práticas educativas distintas daquelas que um dia tiveram na escola 

enquanto crianças. 

Por isso, acredita-se que a utilização de projetos pedagógicos, constitui uma estratégia 

diferenciada e adequada de ensino para este público especifico de alunos. Com isso, faz-se 

necessário a participação dos alunos, seus conhecimentos, a sua cultura, e seus interesses, tudo 

isso precisa ser aproveitado como material didático para o desenvolvimento da aprendizagem 

dos jovens e adultos, pois os alunos que frequentam a escola são na sua grande maioria 

trabalhadores, desempregados, pais de família, sem residência fixa e geralmente filhos de 
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trabalhadores da zona rural com um baixo nível de escolaridade e que não têm o estudo como 

prioridade. 

Na Educação de Jovens e Adultos, é preciso reconhecer e utilizar os conhecimentos e 

habilidades construídos pelos educandos por meios informais, adquiridos nas suas vivencias 

fora da sala de aula, para então aproveitá-los e transformá-los em conhecimentos formais 

produzidos a partir da sala de aula. De acordo com Motta (2007), 

 

[o] conhecimento é construído nas interações com os outros. No entanto, as 

relações entre as pessoas que participam de determinada interação são 

desiguais porque, dependendo do foco, uns sabem mais que outros. Portanto, 

é imprescindível que o professor escute os seus alunos e utilize mecanismos 

para desenvolver conhecimentos para a construção da oralidade, leitura e 

escrita. Reconhecer os saberes do cotidiano e os raciocínios que os alunos 

desenvolvem ao resolverem uma atividade contribuem para a formação de 

significados, avaliando o que sabem e como se pode progredir”. (MOTTA, 

2007, p. 33).  
 

Portanto, pode-se afirmar que o aluno jovem e adulto precisa sistematizar os 

conhecimentos que já possui e relacioná-los com os conhecimentos trabalhados em sala de aula. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A educação de Jovens e Adultos é um programa que demonstra teoria e prática. Ela 

mostra que é possível mudar o caminho da sociedade do nosso país através da educação, 

proporcionando aos jovens e adultos a alfabetização por direito. Já que a alfabetização é a 

formação para transformação do cidadão na sociedade. E a necessidade da alfabetização torna-

se cada dia mais urgente em um país onde as diferenças culturais e sociais demonstram ser 

obstáculo para o sucesso e a estabilidade econômica social. 

Neste artigo foi possível verificar que a Educação de Jovens e Adultos, tem como foco 

principal no estudo o perfil dos alunos que não tiveram oportunidade de acesso à escola ou 

tiveram que optar pelo trabalho desde cedo. Existem três grandes questões sociais que fazem 

com que gradativamente muita gente desista de estudar ou então deixe a sala de aula 

temporariamente: a Vulnerabilidade, Trabalho  e a Gravidez precoce. 

Pôde ser constatado que, o ensino dessa modalidade é considerado uma forma de 

educação com resultados positivos, visto que, conseguem reduzir o analfabetismo e estimulam 

seus alunos a buscarem melhores condições de vida.  E isso, tem feito com que os indivíduos 
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busquem retornar à sala de aula com diferentes finalidades tais como: aprimorar seus 

conhecimentos, promoção no trabalho e participação mais ativa na sociedade.  

A presença de adolescentes na Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Ensino 

Fundamental é preocupante: quase 20% dos matriculados têm de 15 a 17 anos. Segundo o 

CENSO de 2016: são 3,4 milhões de alunos frequentando a educação de jovens e adultos, as 

matrículas de anos finais de ensino fundamental da EJA apresentam tendência de estabilização, 

mesmo com uma pequena queda em 2016. A oferta de EJA de ensino médio, entretanto, teve 

aumento de 5,7% em 2016. Ainda a muito que ser feito nas políticas públicas da educação para 

que esses índices melhorem cada vez mais. 

Portanto, todo o processo de ensino-aprendizagem voltado aos alunos de EJA deve ter 

como prioridade a contextualização da realidade. A criação de estratégias e materiais didáticos 

atrativos e que possuam interesses e necessidades dos alunos é fundamental, pois, além de 

tornar a aula mais dinâmica e mais interessante, possibilita que os estudantes exercitem a 

criticidade criando sua identidade e ampliando sua visão de mundo, e consigam ocupar lugares 

melhores na sociedade atual.  
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL                                                             

EIXO TEMÁTICO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
      

 

 SANTOS, Elisângela Alves dos1 

 SILVA, Guadalupe de Moraes Santos2  

  

    

RESUMO 

A ação de brincar é fundamental para o desenvolvimento infantil.  Dentro deste contexto essa 

pesquisa pretende explorar situações nas quais o brincar estimula o desenvolvimento 

emocional, social, motor, oportunizando o crescimento de suas potencialidades lavando-as a 

estabelecer relações e a buscar soluções para conflitos. Os objetivos dessa pesquisa pretendem 

dar ênfase ao brincar para promoção da personalidade da criança, ressaltando a essência do 

brincar na educação infantil como fator preponderante para o crescimento e aprendizagem da 

criança, a necessidade de estímulos supervisão e participação dos pais e professores nas 

atividades propostas e por fim, como objetivo geral analisar de que modo o brincar é necessário 

para o desenvolvimento global da criança. Parte da sociedade desconhece o valor nas 

brincadeiras acreditando que a sua função meramente recreativa, sendo assim, supõe-se que 

para muitos as instituições de ensino devem priorizar as atividades escritas e por consequência 

não consideram significante o espaço e tempo direcionado ao lúdico. Os educadores precisam 

ter aprimoramento sobre tal situação, uma vez que a brincadeira é uma atividade presente ao 

ser humano, essencial relacionado na infância por estar relacionado a tudo que a criança faz.  

Palavras-Chave: Brincar, Educação Infantil, Brinquedos   

                                                    

ABSTRACT 

Play is central to child development. Within this context, this research intends to explore 

situations in which play stimulates emotional, social and motor development, allowing the 

growth of its potentialities, washing them to establish relationships and seek solutions to 

conflicts. The objectives of this research are to emphasize playing to promote the personality 

of the child, highlighting the essence of playing in early childhood education as a preponderant 

factor for the growth and learning of the child, the need for stimuli supervision and participation 

of parents and teachers in the proposed activities and and finally, as a general objective to 

analyze how play is necessary for the overall development of the child. Part of the society does 

not know the value in the games believing that its function is merely recreational, so it is 

assumed that for many educational institutions must prioritize written activities and therefore 

do not consider space and time directed to play. Educators need to improve on this situation, 

since play is an activity present to the human being, essential related in childhood because it is 

related to everything the child does.     

Keywords: Playing, Children's Education, Toys. 
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INTRODUÇÃO  

  

Toda criança aprende a brincar nos primeiros anos de vida, é preciso ter alguém 

disponível para acompanhar em cada movimento do seu desenvolver pois isso torna um grande 

processo de aprendizagem tanto da criança quanto dos pais, além de ensina-la a brincar é 

notável que isso faz bem, para mesma , em meio a esse espaço sempre tem uma relação entre o 

brincar e o aprender, se o brincar no contexto educacional ,pode proporcionar não somente um 

meio real na aprendizagem, como também possa permitir que os educadores aprenda sobre as 

crianças e suas necessidades. 

 Através disso podem criar situações que desenvolva no brincar, no brinquedo, nas 

brincadeiras, isso torna uma situação muito presente no núcleo escolar, não somente em espaços 

restritos ou até mesmo fora da escola. É importante entender que as crianças brinquem, pois no 

brincar, elas aprendem também a compartilhar com as outras e no seu espaço interagem de 

forma que envolvem, e trazem suas imaginações no brincar, é preciso ter brinquedos 

interessantes, para as crianças estimularem a sua criatividade, a disposição das crianças faz a 

diferenças nas brincadeiras.  

É plausível se referir ao brincar como um instrumento pedagógico que os educadores  

devem empregar em sala de aula como métodos de aprendizagem, visto que por meio  do brincar 

as crianças aprendem de maneira mais prazerosa, concreta e, portanto, mais significativa, 

gerando uma educação de qualidade.  

É notável ver grandes mudanças que sugiram na sociedade moderna, a nova conjuntura 

social do século XXI com suas largas transformações familiares, educativas admite um 

acréscimo no pensar e realizar da educação infantil expandindo caminhos de repensar sobre os 

espaços educativos. Assim, com o decorrer dos anos, os fatos foram se alterando brotando na 

imperatividade de um novo pensamento sobre o  concreto papel da educação infantil no cenário 

atual. Logo, os aprendizados  educativos modernos  consentem em reflexões sobre a sua 

realização  e a sua idealização a originar-se do que é preciso para o desenvolvimento da criança 

atrelando ao seu encantamento sugerindo na obrigação de novas ideias sobre a ludicidade, o 

brincar no ambiente escolar da educação infantil. Segundo os RCNEI (1998, p.14): 

 

[...] a educação assume as funções: social, cultural e política, garantindo dessa 

forma, além das necessidades básicas (afetivas, físicas e cognitivas) essenciais 

ao processo de desenvolvimento e aprendizagem, a construção do 

conhecimento de forma significativa, através das interações que estabelece 

com o meio. Essa escola promove a oportunidade de convívio com a 
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diversidade e singularidade, a participação de alunos e pais na comunidade de 

forma aberta, flexível e acolhedora. 

 

No brincar é preciso observar as brincadeiras das crianças, é por meios delas que as 

crianças descobrem o mundo, se comunicam e se inserem em um contexto social. A 

brincadeiras segundo Brougere (2001), supõe contexto social e cultural, sendo um processo de 

relações interindividuais, de cultura. 

Ao permitir o aprendizado  do brincar na escola, a criança tem a aptidão para 

estabelecer vínculos, desenvolver as habilidades motoras , a partir da relações sociais, isso pela 

razão de que o brincar exerce dois papeis fundamentais: o lúdico que favorece divertimento, 

harmonia e além de tudo a educativa, estabelece a concretização do conhecimento, para que se 

realize todos esses papeis se faz necessário que os educadores e pais assegure tempo e espaço 

para desenvolver a edificação da criatividade, a fantasia,  visando produzir  novas condições 

entre o pensamento real e imaginário. 

A pesquisa é relevante porque procura abordar o brincar na educação infantil, 

buscando otimizar seu uso para um maior aproveitamento por parte dos educadores que atuam 

na Educação Infantil. Neste sentido, a relevância social está em poder trazer benefícios para a 

própria criança, porque contribui na reflexão sobre o processo de aprender brincando.  

A metodologia usada neste estudo é a da pesquisa bibliográfica, pois a proposta é 

discutir o tema a partir de materiais já publicados, constituído principalmente de livros e artigos 

de periódicos, além de trabalhos publicados em anais de congressos, com o objetivo de 

organizar resultados de pesquisa já realizados na construção de um novo trabalho reflexivo. O 

lúdico deve ocupar um espaço central na educação, mas para que isso aconteça deve criar 

espaços, oferecer materiais e partilhar dos jogos e brincadeiras. 

 

2. A CRIANÇA, O BRINCAR E A APRENDIZAGEM  

2.1 CONCEITOS DE JOGOS  

Apoiados nas noções explicadas pelos autores; HUIZINGA, 2001; BROUGÈRE, 2003 

e algum outro que seja citado neste texto, compreende o jogo como um aprendizado social (que 

varia de acordo com cada sociedade), implantado em um aglomerado de regras aceitas, 

combinadas ou arquitetadas pelos companheiros que jogam, podendo ser concretizado, usando 

objetos que tenha papel lúdico. Essas especificidades estão intensamente unidas ao emprego 

que se faz das regras e dos objetos, as atividades ou sugestões de métodos que conduzam as 

atividades batizadas de jogo.  
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Conforme o dicionário de Aurélio Brincar, (2015), é "divertir-se, recrear-se, entreter-

se, distrair-se, folgar", mas pode ser compreendido como "entreter-se com jogos infantis", ou 

seja, brincar é um fato muito essencial a vida das pessoas. 

De acordo com Oliveira (2000) o brincar não representa apenas recrear, é muito mais, 

diferenciando-se como uma dos contornos mais envolvidos que a criança tem de compartilhar-

se consigo mesma e com o mundo, a formação incide por meio de trocas mútuas que se 

instituem durante todo o fomentar de sua vida. Portanto, através do brincar a criança pode 

ampliar as habilidades fundamentais como a coordenação, a memória, a imitação, a imaginação, 

ainda possibilitar o desenvolvimento integral como afetividade, motricidade, inteligência, 

sociabilidade e criatividade, inventar, construir conhecimentos e conhecer mais o espaço que 

as cercam. Destacando o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (BRASIL, 1998, 

p. 27, v.01): 

 

O principal indicador da brincadeira, entre as crianças, é o papel que assumem 

enquanto brincam. Ao adotar outros papéis na brincadeira, as crianças agem 

frente à realidade de maneira não-literal, transferindo e substituindo suas 

ações cotidianas pelas ações e características do papel assumido, utilizando-

se de objetos substitutos. 

Zanluchi (2005, p. 89) elucida que “Quando brinca, a criança prepara-se a vida, pois é 

através de sua atividade lúdica que ela vai tendo contato com o mundo físico e social, bem 

como vai compreendendo como são e como funcionam as coisas.” Neste sentido, vale 

destacar, que quando a criança brinca, se sente mais segura, alarga o conhecimento , aprende a 

se socializar e a  superar os obstáculos.   

Portanto, o brincar é vital para a formação da criança, pois possibilita modificar e 

originar novos significados. Pois eles motivam, facilitando o aprendizado e aumentando a 

capacidade de detenção do processo de aprendizagem, exercitando as funções mentais e 

intelectuais da criança na educação infantil.  

Para serem utilizados com fins educacionais o brincar precisam ter objetivos de 

aprendizagem bem definidos, possibilitar o ensino de conteúdo, ou então, promover o 

desenvolvimento de estratégias ou habilidades importantes para ampliar a capacidade cognitiva 

e intelectual dos alunos. 

Os jogos educativos possibilitam ao aluno uma aprendizagem de forma mais atraente 

do que as práticas pedagógicas tradicionais, uma vez que acontecem de forma lúdica.  

Para Bueno (2010, p. 118) aprender é: ―Tomar conhecimento de; ficar sabendo; 

estudar; procurar tirar proveito do que se vê ou se observa em; int. instruir-se. Com o jogo as 
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criança aprendem a trabalhar em equipe e a interagir de maneira mais afetuosa. Além disso, 

devido a forma como muitos desses jogos são estruturados, também permitem as escolhas e as 

decisões, e o conhecimento é adquirido de maneira mais autônoma.  

Muitos pais não adotam o brincar como uma prática viável para os seus filhos, o 

consideram até prejudicial, apesar de que seu olhar para o jogo no ambiente escolar tenha uma 

melhor aceitação, ainda há questionamento em torno deles. Portanto, o brincar  alimenta o 

espirito imaginativo, exploratório e motivacional ao mundo da fantasia, por isso que o universo 

da aprendizagem é rico, emocionante e significativo, o que leva a criança está sempre 

descobrindo –o, vivendo-o e aprendendo através da interação com outras crianças descobrindo 

o mundo da imaginação, aprendendo de forma mais divertida. 

 

2.2 BRINQUEDOS E JOGOS: UMA BREVE HISTÓRIA  

 

Neste espaço se achou viável assinalar, brevemente, como os jogos, o brincar e as 

brincadeiras foram percebidos, explicados e apresentados na história e como foi indicada sua 

ligação com a educação em épocas anteriores à concepção de Fröbel (século XIX) e às 

orientações da Psicologia (século XX).  

Qual o ser humano que não recorda de um brinquedo que se tornou acompanhante fiel? 

Trazer á memória estas lembranças das situações que envolveram brincadeiras e jogos, assim 

como brinquedos inesquecíveis é como guardar um tesouro para jamais o perder. As expressões 

que surgem nos rostos dos que se deixam envolver por tais lembranças são o retrato do 

contentamento. 

Sempre há em nosso vínculo familiar ou na comunidade quem ensine as crianças o 

prazer de brincar. Dessa maneira as brincadeiras estão ganhando novo endereço e novas regras, 

nova formulação, por ser transmitida a gerações diferentes e culturalmente nunca perdem seu 

espaço no cotidiano infantil.  

Uma pedra ou um graveto vira um brinquedo na mão da criança desde os tempos mais 

remotos até a atualidade de crianças carentes que não possuem a condição de sequer distinguir 

que aquilo não é considerado brinquedo por muitos.  

Souza (2005) afirma que os brinquedos datam do tempo rupestre e podem ser pensados 

através das marcas arqueológicas de alguns instrumentos do homem e de sua história. Os ossos, 

por exemplo, eram modificados, dando forma a um novo brinquedo usado pelas crianças. Nas 

ruínas Incas do Peru, arqueólogos encontraram vários brinquedos infantis.  
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No Antigo Egito, acharam bonecas em túmulos de crianças, do período situado entre 

3000 e 2000 a.C. Eram feitas de madeira e banhadas na argila, com forma de espátula e cabelos 

de verdade. Para alguns pesquisadores, elas eram colocadas nos túmulos para a criança brincar 

no mundo do “além”. Na Grécia Antiga e em Roma, nos rituais que antecediam o casamento, 

as jovens que iam se casar entregavam suas bonecas e outros brinquedos à deusa Ártemis, 

simbolizando o fim da infância. 

Mas é somente por volta do século XV, que temos a fabricação de bonecas com 

objetivos comerciais, sobretudo na Alemanha e em Paris. Eram feitas de terracota, madeira e 

alabastro (tipo de pedra).  

Ariés (1981)” afirma que as crianças brincavam normalmente com brincadeiras da 

idade adulta, ou seja, ao mesmo tempo em que brincavam com bonecas, os meninos de quatro 

a cinco anos praticavam o arco, jogavam cartas, xadrez e participavam de jogos de adultos”.  

Os adultos, por sua vez, brincavam de acender vela com os olhos vendados, como se 

tivessem 15 anos, além disso, as crianças manuseavam armas sem nenhuma restrição por parte 

dos adultos. Assim, Ariés (1981) ainda comenta que o arco aparece no fim da Idade Média. 

Este brinquedo não era monopólio das crianças pequenas, os adolescentes também brincavam 

com ele. O arco permitia acrobacias, mantendo o movimento com uma varinha, saltando através 

deles. A partir do século XVII, nas cidades, o arco parece ter sido deixado somente para as 

crianças.  

Nessa sociedade do século XVII, as crianças, segundo o autor, ainda eram tratadas sem 

muita importância, independentemente de seu status social. Os sentimentos de afeição não se 

manifestavam pelas crianças, quando essas ainda eram bebes. Pelo fato de muitos morrerem, 

principalmente devido à falta de higiene, os pais, em especial, procurava não se apegar ao 

pequeno enquanto este não passasse pela fase mais difícil. Após os primeiros meses e tendo 

certeza que aquelas crianças sobreviveriam, os pais ficavam mais tranquilos, nutrindo um 

sentimento de afeição, até então “ignorado”. 

Muitos brinquedos surgidos nessa época vieram do espírito de competição por parte 

das crianças, pois seus desejos inadiáveis de imitar os adultos as faziam criar seu próprio 

brinquedo, já que em sua idade não tinham o direito de serem aceitas na sociedade enquanto 

seres importantes. Dessa forma, surgia o gosto em representar de forma reduzida as coisas e as 

pessoas da vida cotidiana. Os “cata-ventos”, um tipo de brinquedo da época medieval, era a 

redução dos moinhos de vento pertencente aos campos e que perduram até hoje em festas e 

comemorações, sem que atentemos para o seu significado de origem. (ARIES, 1981).  
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O sentimento lúdico entre as crianças se manifestava de forma abafada, pois a 

repreensão dos adultos era marcante nessa sociedade vigente. Mesmo assim, o jogo era 

reconhecido no palco da vida e realizado pelos adultos sem nenhum compromisso, sendo 

obrigação nos cultos, ritos, nos sacrifícios e consagrações (HUIZINGA, 2005).  

Tendo sua particularidade ignorada, a criança era incluída precocemente no mundo 

adulto já por volta dos sete anos, misturando-se a toda e qualquer atividade realizada pelos 

mesmos e diminuindo a fase da infância, pois “assim que tinha condições de viver sem a 

solicitude da mãe ou de sua ama, ela, criança, ingressava na sociedade dos adultos e não se 

distinguia mais destes”. (ARIES, 1981, p.156). 

Sendo assim, além de miniaturizar a realidade dos adultos em suas brincadeiras, os 

próprios brinquedos e jogos de adultos eram utilizados pelas crianças e, com o passar do tempo, 

tornaram-se parte do acervo de brinquedos, brincadeiras e jogos infantis. Um exemplo de 

brinquedo utilizado inicialmente por adultos é a pipa. Introduzida no Maranhão pelos 

portugueses, no século XVI, parece ter procedência oriental (Japão, Índias Orientais, Nova 

Zelândia), antes de século 206 a.C. Era utilizada em estratégias militares e, com o passar dos 

séculos, transformou-se em brinquedo infantil. 

A peteca é outro brinquedo que se utilizava em diversos países como a China, Japão e 

Coréia. Como também era empregada para adestramento militar, pois se ponderava que essa 

brincadeira ajudava nas desenvolturas físicas dos soldados. Na Coréia, os comerciantes 

ambulantes brincavam de petecas para se esquentarem da frieza. Portanto, determinados 

estudiosos abalizam a peteca como de origem brasileira, oriunda de tribos tupis. (KISHIMOTO, 

2002).  

É importante enfatizar que a cultura indígena das bonecas de barro não se protela aos 

costumes brasileiros, predominado a boneca de pano, de origem africana. Os africanos 

trouxeram para o Brasil as lendas do papão, as cabras-cabriolas, o boitatá, os negros velhos, o 

saci-pererê, entre outros. Diversas canções, das histórias e lendas, contadas pelas amas de leite 

e pelos negros velhos contadores de histórias, ainda são culturalmente empregadas nos dias 

atuais.  

Na sequência do tempo, a criança começa a ganhar destaque, e os olhos que antes não 

viam suas particularidades voltam-se para expressá-la através das artes. No quadro de João 

Batista Costa (1865-1926); denominado “nos jardins de Petrópolis”, destaca-se a presença de 

crianças brincando de bonecas, provavelmente o faz de conta, “brincar de mãe e filha”, no qual 

as meninas representavam papéis sociais de mãe e filha. Na obra de Jordão, “A Imagem da 
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Criança na Pintura Brasileira” encontramos o brincar como típico da criança em 30% dos 

quadros selecionados. (KISHIMOTO, 2002). 

Podemos constatar também a emergência de um novo tipo de brinquedo – o 

industrializado, não mais produzido pelas crianças, como nas sociedades mais antigas através 

de produção artesanal, e sim pelos homens adultos. São objetos confeccionados, e carregados 

das significações escolhidas pela gente adulta. A produção que era artesanal e minuciosa passa 

a ser feita em grande escala para atender a demanda dos centros urbanos. E agora o brinquedo 

industrializado perde um grande valor, pois quando construído manualmente ele contém as 

características de quem o constrói. De acordo com Perini (2012, p. 93):  

 

[...] Dom Bosco entendia por jogo, sobretudo a atividade livre, praticada a céu 

aberto, com movimento, é demonstrado também através de um episódio 

ocorrido em sua vida. Quando, em 1865, o Duque de Aosta deu de presente 

ao Oratório parte de seus aparelhos de ginástica, Dom Bosco não os colocou 

num ambiente fechado, mas os deixou no pátio, para serem usados na 

recreação”. 
 

 

Ainda no século XIX, vários inventores tentaram construir máquinas que fariam o homem 

voar, se locomover mais rápido em terra, no mar, em trilhos ou até mesmo no espaço. Em pouco 

tempo, quiseram também transformar estas máquinas em miniaturas que se tornaram brinquedos 

muito cobiçados entre os meninos. Com tamanhos e modelos variados, muitas das réplicas dos 

carros, aviões, barcos, trens e naves espaciais foram feitas com os materiais que o homem ia 

descobrindo e usando no seu dia-a-dia. Primeiro foi a madeira, em seguida a lata, o metal, depois 

vieram as folhas de aço estanhadas e o papel e, mais tarde, o plástico.  

A era atual em que vivemos a chamada Era tecnológica ou Era da informação, tem 

mudado nossas concepções acerca do homem, da sociedade, da economia, da família e da infância 

e, consequentemente, a nossa maneira de ver o mundo, de se relacionar, de aprender e brincar 

também passa por transformações.  

O universo infantil foi visto, de maneira diferente em cada tempo histórico, com isso, as 

crianças de hoje possuem muito mais formas de brincar e desfrutar da diversão. Transformações 

também ocorreram na forma de relacionar com o outro, no aprender e na dispensação do tempo 

para brincadeiras e jogos. 

O computador se tornou o carro- chefe das brincadeiras infantis e adultas. Bem diferente 

da boneca de capim e do carrinho de pneu que se via há algum tempo atrás. Da mesma maneira, é 

possível perceber que o celular, a câmera digital, o tocador de mp3 ou 4 etc, são essenciais para as 
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crianças e adolescentes, por trazerem em seus programas diversos jogos fascinantes e conseguem 

povoar o imaginário da criança.  

A cada dia que passa as crianças e adolescentes se dedicam mais a esses jogos eletrônicos, 

ocupados em se tornar o próximo gênio. Apesar da apreensão de alguns pais, a maioria influencia 

tal situação para manter as crianças na proteção de suas casas. Muitas vezes, por não saber como 

lidar com essas novas formas de brincar surgem problemas psicológicos e afetivos nessa clientela 

vulnerável, e assim acarreta-se transtornos para a sociedade.  

Os jogos eletrônicos estão sendo utilizados de variadas formas e para diversas finalidades, 

despertando ainda mais o interesse dos usuários de várias idades diferentes. Os games conseguem 

envolver crianças, adolescentes e até adultos que permanecem horas em frente ao computador 

jogando, concentrados e entretidos e, enquanto isso, muitos professores queixam-se de não 

conseguirem manter a atenção dos seus alunos como antigamente. Essa geração que se forma e se 

cria na era tecnológica é diferente das outras. Novas formas de aprender e interagir nascem dessa 

relação das crianças e jovens com os jogos eletrônicos.  

O autor, inclusive, afirma que os games da atualidade têm um enorme potencial a ser 

utilizado, pois estimulam as crianças e adolescentes para a criatividade e imaginação, a criar 

narrativas, desenvolver habilidades cognitivas e motoras, além de interagir com um número cada 

vez maior de participantes nos jogos, aprendendo a tomar decisões e criar estratégias. Neste 

trabalho, em particular, estamos interessados em refletir e discutir essa relação entre os jogos 

digitais, sua utilização crescente pelas crianças e sua influência na aprendizagem dos alunos, 

especialmente dos anos iniciais. 

Ao passearmos brevemente pela história e encontrarmos os mais diversos brinquedos, 

jogos e brincadeiras, sejam eles tradicionais ou artesanais, contemporâneos, industrializados ou 

eletrônicos, percebemos o quanto eles fazem parte do universo infantil e também, como afirma 

Kishimoto (2002), podem contribuir para que a criança compreenda o mundo.  

Há que se ressaltar ainda, que a partir do século XIV, além do valor de diversão, 

passatempo, distração, os brinquedos, jogos e brincadeiras ganharam um cunho educativo e 

formador. O brinquedo educativo data dos tempos do Renascimento, mas ganha força com a 

expansão da educação infantil, especialmente a partir deste século. Conforme Kishimoto (2000, p. 

36): 

Ao permitir a ação intencional (afetividade), a construção de representações 

mentais (cognição), a manipulação de objetos e o desempenho de ações 

sensório-motoras (físico) e as trocas nas interações (social), o jogo contempla 

várias formas de representação da criança ou suas múltiplas inteligências, 

contribuindo para a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. Quando as 

situações lúdicas são intencionalmente criadas pelo adulto com vistas a 

estimular certos tipos de aprendizagem, surge a dimensão educativa. 
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A partir da inserção dos jogos e brincadeiras no ambiente escolar, a criança tem 

momentos lúdicos e educativos, pois as atividades são orientadas. É através dessas atividades 

lúdicas que as crianças interagem entre si, aprendem a se relacionar e respeitar, além de iniciar 

um processo de abstração, porque elas conseguem imaginar situações, aprender a conviver com 

o outro, respeitar limites e regras através dos jogos e brincadeiras. 

 

2.3 PARA EDUCAR E DIVERTIR  

 

Vários jogos servem de suporte para o trabalho pedagógico com uso de ludicidade, 

principalmente quando se refere a educação infantil. Seus objetivos estão atrelados á 

aprendizagem e com certeza tornam a aula mais interessante e criativa para esta clientela de 

pequenos elétricos. O educador necessita tomar decisões sobre qual o jogo ou a brincadeira que 

melhor se adequa ao que pretende alcançar naquela aula.  

Algo que não se pode perder de vista é a diversão da turminha e o entrosamento entre 

educador / educando e entre educando/ educando pois nesta fase algo que está em ênfase é o 

relacionamento neste ambiente. 

Segue abaixo algumas sugestões de brincadeiras e jogos que auxiliam na aquisição de 

saberes.  

 

Jogo de Adedonha: erte jogo só poderá ser realizado com crianças maiores de cinco anos, para 

estimular a escrita alfabética. Utilizando lápis e papel, escreva formando uma tabela e na parte 

superior coloque: Nome, fruta, animal, objetos, carros, verduras, cantor, total. Sorteia-se uma 

letra inicial e todos os participantes terão que preencher suas folhas com as palavras que iniciem 

com a letra sorteada. Quando a maioria termina se diz: adedonha! E ninguém mais pode 

escrever. Se estipula uma pontuação por cada acerto e soma-se o valor total de cada participante 

por rodada.  

 

Jogo de bolas de gude: este jogo ensina valores como: esperar a vez, desprender- se de um 

objeto querido, aceitação de perdas e ganhos. Desenha-se um círculo no chão de areia e com 

bolinhas de vidro coloridas se tenta bater na do adversário e retirá-la do círculo. Um buraco 

feito no centro recebe o nome de biloco e é o alvo a ser atingido pelas crianças. Ganha a bola 

dos adversários aquele que consegue bater e tirar a bola do dos outros de dentro do círculo. 

Geralmente esse jogo é disputado entre meninos, mais não há regra que proíba a participação 

de meninas. 
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Jogo Passarás: esta brincadeira estimula combinados entre os alunos e exercita o direito de 

escolha. Dois participantes combinam um nome que pode ser de fruta, verdura ou qualquer 

outra coisa, enquanto os outros em fila tem de passar enfileirados por debaixo dos braços 

erguidos dos dois participantes, cantando uma música e imitando um trem: Trem, trem, 

passarás, derradeiro é quem ficar. Se não for o de diante, pode ser quem está atrás, traz, traz, 

traz... Segura um dos passantes e pede que faça a escolha entre por exemplo: Sorvete ou 

chocolate? E aí vai se formando a fila atrás do escolhido. Quando acabarem os participantes, a 

fila que estiver maior vence.  

 

Brincar com Estilingue: com este brinquedo os meninos brincam de derrubar os alvos. Latas, 

garrafas e outros, servem para testar como os garotos andam de mira.  

 

Empinar pipas: confeccionada com varetas e papel de seda colorido, a pipa faz a alegria da 

meninada, quando amarrada a uma linha grande, ela é solta para que o vento a balance, 

carecendo ser segurada pela ponta da linha e aí a criança sai desenhando o céu com seus 

malabares. No caso da escola, é excelente trabalhar ciências com a comprovação do ar através 

da prática, porém o local precisa ser amplo e longe dos fios de eletricidade.  

 

Brincar com bonecas de pano: antigamente, as avós se dedicavam a costurar lindas bonecas 

de pano para suas netas com retalhos de tecido que sobravam de algum de seus vestidos 

confeccionados em casa, onde os fazia á mão. Ótimas companheiras na infância, tais bonecas 

sempre representam alguém com ligações afetivas ou vínculos familiares da criança.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O brincar deve ocupar um espaço central na educação, mas para que isso aconteça deve 

criar espaços, oferecer materiais e partilhar dos jogos e brincadeiras. O professor estará 

possibilitando que as crianças assimilem à cultura e os modos de vida adulta, de forma criativa 

e social. Acima de tudo estará transmitindo valores e uma imagem da cultura não apenas como 

consumo.  

È necessário ensinar as crianças a construírem seus próprios brinquedos e ensinar suas 

importâncias enquanto fator de desenvolvimento para elas. O brincar é uma fonte de 
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desenvolvimento e aprendizagem, pois através dele a criança, forja novas formas de conceber 

a realidade social e cultural em que vive, e além de tudo constrói seus conhecimentos e valores.  

Afirma-se mediante o exposto que é desafiador para o trabalho com o uso de  

brincadeiras na educação, a conscientização do docente, pela necessidade de assim ilação de 

seu papel como sendo crucial para que se possa melhor entender os potenciais de tais práticas 

para pensar com carinho nos processos que envolvem o educador e o educando para se aprender 

com o uso dos jogos e de brincadeiras, inovando cotidianamente seu fazer docente com tais 

atividades, além de mediar os saberes para que sejam desenvolvidas as competências e 

habilidades de forma prazerosa e com muito afeto.  

O brincar é um excelente presente para quem se preocupa com o desenvolvimento da 

aprendizagem de seu aluno e de seu filho, utilizar este mesmo jogo no período de aula também 

é interessante para criar vínculos e dinamizar a aula, porém essas ações não são suficientes para 

serem consideradas como solução para uma aprendizagem eficaz. 
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AULAS DE REFORÇO PARA CRIANÇAS NAS SÉRIES INICIAIS NO PROJETO 

SOCIAL DA IGREJA BATISTA MONTE SIÃO, BAIRRO SÃO CARLOS 

EIXO TEMÁTICO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

SANTOS, Fátima Antonia Menezes dos1 

ORIENTADORA: SILVA, Guadalupe de Moraes Santos2        

RESUMO 

Durante todo o decorrer da vida escolar de um aluno, o professor terá um importante papel, 

independente da época. São muitas as adversidades enfrentadas por ambos. Muitas crianças 

apresentam dificuldades de aprendizagem nas séries iniciais durante o ensino regular. São 

encontradas muitas deficiências na base do aprendizado, impedindo seu desenvolvimento. 

Nesse sentindo, o presente trabalho tem como objetivos: analisar a importância das aulas de 

reforço nas séries iniciais; identificar as dificuldades encontradas pelos alunos para que possam 

ser feitas melhorias que ajudem no seu desenvolvimento. O problema abordado neste artigo, 

foi: se as aulas de reforço são capazes de promover uma melhoria significativa no processo de 

ensino-aprendizagem? Discutir está temática justifica-se por compreender que o reforço escolar 

é de importância na vida dos alunos e devem ser incentivadas, pois podem dar oportunidades 

de aprender e suprir carências dos conteúdos trabalhados em sala de aula. A motivação pelo 

tema, surgiu em decorrência do trabalho social realizado desde o ano de 2011 até os dias atuais 

com crianças nas séries iniciais. Este estudo justifica-se por entender ser mais uma contribuição 

para a área em que foi implementado, já que se trata de uma área de periferia e que sofre com 

alguns problemas sociais. Neste sentido, a escolha deste tema partiu do relato de experiência 

desenvolvido com crianças entre 6 a 10 anos de idade nas séries iniciais do ensino fundamental 

no projeto social da Igreja Batista Monte Sião, localizado no bairro São Carlos.  

Palavras-Chave: Aulas de reforço. Dificuldades de Aprendizagem. Séries Iniciais. 

 

ABSTRACT 

Throughout the course of a student's school life, the teacher will have an important role, 

regardless of the time. There are many adversities faced by both. Many children present learning 

difficulties in the early grades during regular education. Many deficiencies are found on the 

basis of learning, preventing their development. In this sense, the present work aims to: analyze 

the importance of reinforcement classes in the initial series; Identify the difficulties encountered 

by students so that improvements can be made that help in their development. The problem 

addressed in this article was: if the reinforcement classes are able to promote a significant 

improvement in the teaching-learning process? Discussing this theme is justified by 

understanding that school reinforcement is of importance in the life of students and should be 

encouraged, because they can give opportunities to learn and supply shortcomings of the 

contents worked in the classroom. The motivation for the theme arose as a result of the social 

work carried out from the year 2011 to the present day with children in the initial series. This 

study is justified by understanding that it is another contribution to the area in which it was 
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implemented, since it is an area of periphery and suffers from some social problems. In this 

sense, the choice of this theme came from the report of experience developed with children 

between 6 and 10 years old in the initial grades of elementary school in the social project of the 

Monte Zion Baptist Church, located in the neighborhood of São Carlos. 

Keywords: Reinforcement classes. Learning difficulties. Initial series. 
 

INTRODUÇÃO 

O presente estudo refere-se a um relato de experiência como pedagoga de reforço 

escolar desenvolvido com crianças entre 6 a 10 anos de idade, que estudam no ensino 

fundamental menor em escolas públicas ou particulares da rede de ensino e fazem parte do 

projeto social da Igreja Batista Monte Sião, localizado na Rua Jânio Quadros, número 337, 

bairro São Carlos, cidade de Aracaju, estado de Sergipe, no período vespertino das 14h às 

17horas. 

O problema abordado neste artigo, foi: se as aulas de reforço são capazes de promover 

uma melhoria significativa no processo de ensino-aprendizagem? Discutir está temática 

justifica-se por compreender que o reforço escolar é de importância na vida dos alunos e devem 

ser incentivadas, pois podem dar oportunidades de aprender e suprir carências dos conteúdos 

trabalhados em sala de aula. 

 Para Costa et al. (2007), o termo reforço escolar, refere-se “no que tange ao fazer 

pedagógico, as explicações são vistas em sua condição de trabalho suplementar às atividades 

do ensino regular”. 

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivos: analisar a importância das 

aulas de reforço nas séries iniciais; identificar as dificuldades encontradas pelos alunos para 

que possam ser feitas melhorias que ajudem no seu desenvolvimento. 

A motivação pelo tema, surgiu em decorrência do trabalho social realizado desde o 

ano de 2011 até os dias atuais com crianças nas séries iniciais. Este estudo justifica-se por 

entender ser mais uma contribuição para a área em que foi implementado, já que se trata de 

uma área de periferia e que sofre com alguns problemas sociais. Acredito que através do 

reforço, os alunos terão mais suporte para vencer suas dificuldades presentes em seus estudos, 

podendo ser um instrumento que os auxiliem, e que venham para somar na vida escolar. Assim, 

podendo despertar o interesse pelo conhecimento, melhorando os resultados e o 

desenvolvimento no processo de aprendizagem. 



 

346 
 

XI  MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

              A metodologia adotada neste estudo foi o relato de experiência e além de uma pesquisa 

bibliográfica em sites, artigos, monografias, publicações de revistas educacionais e livros 

impressos ou em pdf, vídeos educacionais encontrados em plataformas online.  

2- AULA DE REFORÇO 

2.1- A IMPORTÂNCIA DO REFORÇO ESCOLAR NAS SÉRIES INICIAIS 

 O reforço escolar é uma abordagem e não somente a repetição do que foi aprendido na 

aula, ele deve oferecer nova perspectiva nas relações sociais da escola e a possibilidade de 

oferecer ao aluno a oportunidade de combater às próprias deficiências, potencializando sua 

aprendizagem. Sendo assim, segundo IPED: “Com a utilização do reforço escolar, uma criança 

passa a ter acesso a mais horas de aprendizado e de estudo para as matérias que lhe trazem mais 

dificuldades e mais problemas. ”. Nesse sentido, 

“Reforço escolar é uma atividade de auxiliar o educando a aprender o que não 

foi possível aprender nas horas regulares de aula em uma escola. O ideal seria 

que a própria escola prestasse esse serviço ao educando, pois os estudantes 

necessitam de aprender; é por essa razão quem vem para a escola. E a escola 

promete, em sua propaganda, que eles aprenderão. Desse modo, caso eles não 

tenham aprendido, é dever da escola propiciar o saneamento desse impasse. 

Em última instância, se a escola não faz isso, alguém necessita de fazer. 

Usualmente são os pais que assumem essa tarefa, ou por si mesmo ou 

contratando quem oferece esse serviço”. (Luckesi, 1999, p. 171). 

 

 É algo comum encontrar crianças que não conseguem se identificar com todas as 

matérias que são dadas em sala de aula, sendo necessário assim o uso de aulas de reforço 

escolar. Também existem casos em que a criança não consegue compreender a forma como está 

sendo passado a informação e acaba sendo necessário que haja uma forma diferente para expor 

o conteúdo. Sendo assim, 

 

“Para uma criança que faz uso do reforço escolar, uma das melhores coisas de 

todas é o acesso a uma outra forma de linguagem, diferenciada e mais 

facilitadora do que a do seu professor de sala de aula habitual. Deste modo, 

ela passa a visualizar os conteúdos da matéria problemática de modo 

completamente diferente e muito mais abrangente, com toques e dicas que 

normalmente o professor de sala de aula não consegue tempo para mostrar”. 

(IPED). 
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Não se sabe ao certo o exato momento ou de como iniciou o reforço escolar, porém, 

historicamente falando, é uma consequência e transformação da educação em tempo integral. 

Já a educação em tempo integral, para Cambi (apud MOTA, 2011, p. 30), 

“Historicamente, podemos situar a origem dessa proposta no final do século 

XIX e início do século XX com as descobertas da psicologia, as quais 

lançaram um olhar diferenciado para a psique infantil, além do incremento da 

emancipação da classe popular. A educação sofreu influência destas, nesse 

novo contexto histórico. Em consequência disso, surgiram as “escolas novas”, 

com ênfase no desenvolvimento infantil, principalmente na Europa Ocidental 

e Estados Unidos. Segundo esses educadores escolanovistas, a infância devia 

ser vista como uma idade pré-intelectual e pré-moral, na qual os processos 

cognitivos se entrelaçam com a ação motora e com os aspectos psíquicos da 

criança”. (CAMBI, 1999). 

 A implementação dessas aulas no Brasil foi por Anísio Teixeira, baseado em ideias de 

John Dewey, mas foi de forma adaptada, já que a realidade brasileira era diferente da norte-

americana. Um fato que também foi muito importante para o início do reforço escolar, é o 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Sendo assim, esse manifesto, segundo Menezes e 

Santos (2001): “Refere-se a um documento escrito por 26 educadores, em 1932, com o título A 

reconstrução educacional no Brasil: ao povo e ao governo. Circulou em âmbito nacional com 

a finalidade de oferecer diretrizes para uma política de educação.” Dessa forma, 

 

“Segundo o documento, a causa principal dos problemas na educação está na 

“na falta, em quase todos os planos e iniciativas, da determinação dos fins de 

educação (aspecto filosófico e social) e da aplicação (aspecto técnico) dos 

métodos científicos aos problemas de educação”. Os 26 educadores entendiam 

que “nunca chegamos a possuir uma cultura própria, nem mesmo 

uma cultura geral que nos convencesse da existência de um problema sobre 

objetivos e fins da educação”. (MENEZES E SANTOS, 2001). 

 

 Sendo assim, segundo Fischmann (1987, p. 36): “(...) a educação é um processo social 

que se enquadra numa concepção particular do mundo, a qual, por sua vez, determina os fins a 

serem atingidos pelo ato educativo e estes fins refletem o espírito da época e as ideias coletivas 

dominantes; (...)”. 

2.2- FINALIDADE DAS AULAS DE REFORÇO 

É muito comum em um grupo de alunos, que cada um tenha seu próprio ritmo e demore 

diferentes tempos para aprender, sendo nas turmas menores ou maiores. Porém, isso não quer 

dizer que o aluno não tenha capacidade, só mostra, como os seres humanos são diferentes e que 

cada um tem seu próprio tempo. Segundo Guilherme (2011), 
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“O ensino fundamental acontece numa fase da vida da criança que 

biologicamente temos todas as possibilidades de aprendizado. Uma vez 

superada esta idade tudo o que se construir não terá o efeito na constituição 

cerebral. Estamos perdendo o melhor momento do desenvolvimento da 

criança, que é dos 4 aos 14 anos. Se isso não acontece na idade adequada, 

estamos limitando a inteligência do povo”. 

 

Como o próprio nome já diz, reforço é um auxílio. Levando para nosso tema central, o 

reforço escolar seria um auxílio para crianças que estão com algum tipo de dificuldade na 

aprendizagem ou não possuem alguém com conhecimento e tempo suficiente para auxilia-las, 

ou que possam fazer de forma correta e proveitosa. Dessa forma, segundo Alain (apud SILVA, 

1995, p. 88): “(...) considera a família um ambiente mal regulado, onde qualquer norma perece 

às tiranias das emoções. Daí o fato de os pais estarem menos habilitados – do que os professores 

– a instruir seus filhos. Para ensinar, “o zelo não basta... prejudica”. 

Já em sala de aula, para SEBER (apud SAMPAIO, 2011, p. 40): “Os conteúdos escolares 

são necessários, mas para que possam promover a aprendizagem, o professor precisa saber 

distinguir por quais meios esses conteúdos são acessíveis às crianças”. (...) (SEBER, 1995, p. 

231). Complementando o assunto, segundo Sampaio (2011, p. 51): Elaborar as atividades com 

sujeito, planejar com os alunos, sondar o que já sabem para auxiliar o que virão a conhecer são 

ações que ajudarão as crianças com dificuldades de aprendizagem”. 

Atualmente, essas aulas de reforço em grupo ou individual são uma ótima escolha, pois 

muitas vezes acabam se tornando mais econômicas e sempre será uma escolha benéfica para o 

aluno que possua alguma dificuldade. O grupo costuma ter idades aproximadas e a depender da 

região recebe o nome de “banca”. Sendo assim, 

 

“A democratização do ensino não se limita, nessa Constituição, ao acesso à 

escola, pois fica determinada a existência obrigatória de serviços de 

assistência educacional que assegurem aos alunos necessitados condições de 

eficiência escolar. Por eficiência escolar pode-se supor que a intenção do 

legislador seria a de proporcionar ao aluno mais do que a possível pelas caixas 

escolares. ” (NISKIER, 1991, p. 20). 

 

2.3- FRACASSO X REFORÇO ESCOLAR 

 Por mais que sejam utilizadas diversas ferramentas para tentar ajudar os alunos, o 

fracasso as vezes acontece, causando em alguns casos a reprovação, indisciplina ou até mesmo 

a evasão escolar. Muitos são os estudos para identificar onde esteve o erro após a consequência. 
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Psicologia, Linguística e Pedagogia são áreas que fazem esse estudo, mas trabalham de 

forma separada, deixando muitas vezes de contribuir para uma melhor resolução do fato. 

Levando isso em consideração, segundo Soares (2011, p. 14): “Entretanto, uma análise desses 

estudos e pesquisas revelará uma já vasta, mas incoerente, massa de dados não integrados e não 

conclusivos. ” Pôde ser observado então, que os dados não levam à um resultado totalmente 

conclusivo, muitas vezes não tendo uma solução. 

São analisados diferentes lados: o aluno, o contexto cultural, o professor e o material 

didático utilizado. Porém, muitas dessas vezes a culpa acaba caindo para cima dos educadores 

e da instituição de ensino, já que para o aluno, na maioria dos casos, ele nunca irá achar que 

não se esforçou o suficiente, mas sim, que o profissional não fez o suficiente para atender suas 

necessidades, não levando em consideração todo o trabalho que foi desenvolvido para que 

houvesse uma melhora no aprendizado do aluno em questão, finalizando com o erro do mesmo. 

Sendo assim, segundo Madalóz (2012, p. 1): “O fracasso escolar é um tema relevante e 

polêmico que requer atenção no espaço escolar. ” Logo, 

“O termo fracasso escolar parece resumir toda a insatisfação e insucesso 

decorrente de posturas docentes e discentes vivenciadas no dia a dia da sala 

de aula. Pensar o fracasso escolar é pensar, também, em reprovação, que 

segundo Torres (2004, p 34), é “a ‘solução’ interna que o sistema escolar 

encontra para lidar com o problema da não aprendizagem ou da má qualidade 

de tal aprendizagem”, não deixando de lado a retenção, recuperação, enfim, 

tantos outros sinônimos que são empregados para caracterizar a palavra 

fracasso. Mas este ganha mais intensidade quando é empregado para qualificar 

a “incapacidade” que um sujeito tem para aprender ou assimilar algo”. 

(MANDALÓZ, 2012, p. 2). 

 

  Na sociedade atual, muitas vezes o interesse do aluno e da sua família é apenas a 

aprovação, independente de qual tenha sido o aproveitamento e o rendimento do aluno, o que 

acaba transformando muitas instituições de ensino em apenas uma mera fábrica de aprovação, 

sem levar em consideração o futuro profissional. 

Pensando em uma forma de melhorar as condições dos estudantes, como já foi dito, o 

reforço escolar é uma abordagem e não somente a repetição do que foi aprendido na aula, ele 

deve oferecer nova perspectiva nas relações sociais da escola e a possibilidade de oferecer ao 

aluno a oportunidade de combater às próprias deficiências, potencializando sua aprendizagem. 

Dessa forma, junto com a escola, o educador que trabalha com reforço deve procurar observar 

onde está essa dificuldade, para que assim, seja encontrada a melhor maneira de ajudar o aluno. 

Segundo Carvalho (apud Mandalóz, 2012, p. 2), 
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“Quando associamos erro e fracasso, como se fossem causa e consequência, 

por vezes nem se quer percebemos que, enquanto um termo – o erro – é um 

dado, algo objetivamente detectável, por vezes, até indiscutível, o outro - o 

fracasso – é fruto de uma interpretação desse dado, uma forma de o 

encararmos e não a consequência necessária do erro[...] a primeira coisa que 

devemos examinar é a própria noção de que erro é inequivocadamente um 

indício de fracasso. A segunda questão intrigante é que, curiosamente, o 

fracasso é sempre o fracasso do aluno”. (1997, p. 12). 

 

3- RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 O Projeto Social da Igreja Batista Monte Sião, foi uma ideia de uma professora já 

aposentada, que muito contribuiu com a educação infantil e o ensino fundamental, Geniselia 

Correia Feliciano, esposa do antigo pastor e membro da igreja. Essa ideia foi colocada em pauta 

na reunião da igreja, aceita por todos os membros, assim, partimos para visitas às famílias da 

comunidade do bairro São Carlos, onde ficou explicito que muitas crianças estavam fora da 

escola e outras não sabiam ler ou escrever, mesmo frequentando a escola regular. Muitos pais 

também não eram alfabetizados e aqueles que sabiam ler e escrever um pouco, tinham muita 

dificuldade em ajudar seus filhos nas tarefas escolares, eles falavam que muitas vezes levavam 

as tarefas para a escola sem estarem respondidas, pois não entendiam e que no tempo deles 

eram diferentes. 

 Foi pensando nessas crianças, que surgiu a ideia do reforço escolar para ajudar esses 

estudantes da comunidade a melhorar seu aprendizado na escola regular, através de ajuda com 

tarefas trazidas por eles, e assim trabalhar com o conteúdo que a sua professora ensinou em sala 

de aula, mas fazendo também um complemento para contribuir com o desenvolvimento motor, 

utilizando procedimentos padrões da pedagogia. 

O projeto veio em boa hora como eles disseram, foi aceito muito bem pela comunidade. 

Quando o projeto iniciou, algumas crianças ainda não estudavam no ensino regular, mas, com 

o decorrer do tempo, os pais foram conseguindo vagas em escolas públicas e hoje em dia cem 

por cento estão matriculadas e frequentando as aulas regulares no período matutino. 

As atividades iniciaram no segundo semestre de 2011 com 25 crianças, no horário das 

14 às 17 horas. Fui convidada pela professora Geníselia, que era na época diretora do projeto, 

já que eu fazia o curso Pedagógico na Escola Normal, o que facilitou bastante meu trabalho, 

serviu como um estágio de forma inicial e o que só acrescentou experiência.  
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 Com esse trabalho, analisamos a situação de cada um, para buscar a melhor forma de 

trabalhar. Dentro das atividades utilizadas estão: ditado, cópia, caligrafia, leitura, interpretação 

de texto, tabuada, problemas matemáticos simples e mais algumas atividades voltadas para 

entretenimento, mas que também ajudam com os conteúdos e seu aproveitamento. Sendo assim, 

segundo Sampaio (2011, p. 52): “Crianças gostam de pensar e, quando lhes são fornecidos 

meios para estimular seu raciocínio, surgem oportunidades para desenvolver seu potencial. ” 

 Atualmente, analiso a situação de cada um e busco a melhor forma de trabalhar. Cada 

aluno tem o seu tempo, que precisa ser reconhecido para um melhor aproveitamento. 

 Todos os materiais utilizados para esse trabalho, além do patrimônio são custeados pela 

Igreja Batista Monte Sião. Com relação aos pais, alguns procuram participar das atividades 

educacionais dos seus filhos, mas também existem casos que não dão a mínima atenção. São 

feitas reuniões com os pais, no mínimo uma por semestre, fora as visitas que são feitas na 

própria residência. 

 São relatados pelos próprios pais, a melhoria do desempenho e desenvolvimento dos 

seus filhos na área educacional e também no dia a dia. Falam que o reforço escolar ajudou muito 

os seus filhos, alguns deles aprenderam a ler e a escrever, com isso, foi observado pelos 

professores do ensino regular a mudança no desenvolvimento do aprendizado. Porém, os 

benefícios também contemplaram a mudança de comportamento dentro de casa, na relação pais 

e filho, pois também é trabalhado boas maneiras. 

4- CONCLUSÃO 

Os professores durante todo o decorrer da vida escolar dos alunos, sempre terão um 

importante papel na sua formação, independente da época. Neste artigo, teve como objetivos 

analisar e identificar a importância das aulas de reforço escolar nas séries iniciais, como    

também sua contribuição de forma significativa para que possam ser feitas melhorias que 

ajudem na sua aprendizagem. O desenvolvimento deste estudo também permitiu a aplicação de 

uma metodologia simples e de grande auxílio no processo da construção deste trabalho. 

Conclui-se que o estudo aqui apresentado é um instrumento que vem para auxiliar e 

somar na vida escolar das crianças, mas isso, não quer dizer que o reforço escolar pode substituir 

a escola regular e nem o professor do reforço escolar deve substituir o professor da sala de aula, 

ambos são importantes e o trabalho deles devem completar ao outro no que visa a melhoria da 

aprendizagem dos alunos. 
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Percebe-se que através do reforço escolar como ferramenta, ela tem importância na vida 

escolar dos estudantes e deve ser incentivada para que possa despertar nos educandos o interesse 

pelo conhecimento, melhorando assim os resultando e o desenvolvimento no processo de 

aprendizagem. 

Cada aluno tem o seu tempo, que precisa ser reconhecido para um melhor 

aproveitamento. O reforço escolar contribui com o conhecimento e adaptação dos estudantes, 

só tem a acrescentar e contribuir cada vez mais para evitar ao máximo reprovação, indisciplina 

ou até mesmo a evasão escolar, evitando de todas as formas o fracasso escolar. 

Caso a Psicologia, Linguística e Pedagogia unissem forças na busca por melhores 

resultados, acredito que a situação estaria mais próxima de chegar à uma melhora considerável. 

O trabalho em equipe traria melhores resultado. Fica um desafio para as escolas e os professores 

em como encontrar soluções para ajudar de forma concreta e benéfica na vida dos estudantes, 

os ajudando a evoluir. Logo, segundo Freire (1996, p. 94): “Me movo como educador, porque, 

primeiro, me movo como gente. ” 
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RESUMO 

O artigo busca discutir a importância da musicalidade para a criança no cotidiano escolar, 

analisando os pontos e benefícios de oportunidades tornando o desenvolvimento da autoestima 

mais amplo. Deste modo, entende-se que a musicalidade insere fatores no contato direto e 

indireto com o ser humano em uma convivência mais ampla com o meio interativo. A 

metodologia referente à pesquisa qualitativa e bibliográfica, busca a funcionalidade 

motivacional que se apresenta para melhores reconhecimentos de uma boa relação com a 

musicalidade. Escolhi este tema, por perceber que o comportamento das crianças apresentam 

melhoras quando motivadas pela música, no meio recreativo escolar elevando a satisfação de 

absorver o ritmo musical, assim como a cognição. Em outros momentos percebi crianças que 

não esboçavam nenhuma reação ou qualquer outro tipo de movimento embalador com a 

musicalidade. Esta pesquisa tem relevância captar estímulos perceptivos existentes na atividade 

lúdica, trazendo um desenvolvimento de forma gradativa e contínua. Por fim, conclui-se que à 

música é uma linguagem universal que se insere em todos os momentos na vida do ser humano. 

Desta forma, o problema deste estudo foi se a musicalidade possibilita melhoras no 

desenvolvimento infantil na escola. 

Palavras-chaves: Escola. Musicalidade. Desenvolvimento Infantil.  

ABSTRACT 

The article seeks to discuss the importance of musicality for the child in the daily life of the 

school, analyzing the points and benefits of opportunities, making the development of self-

esteem broader. In this way, it is understood that musicality inserts factors in the direct and 

indirect contact with the human being in a wider coexistence with the interactive medium. The 

methodology related to qualitative and bibliographic research, seeks the motivational 

functionality that presents itself for better recognition of a good relationship with musicality. I 

chose this theme to perceive that the behavior of the children present improvements when 

motivated by music, in the recreational school environment raising the satisfaction of absorbing 

the musical rhythm, as well as cognition. At other times I noticed children who did not sketch 

any reaction or any other type of packer movement with musicality. This research has relevance 

to capture perceptual stimuli existing in the ludic activity, bringing a development in a gradual 

and continuous way. Finally, it is concluded that music is a universal language that is inserted 

at all times in the life of the human being. In this way, the problem of this study was if the 

musicality makes possible improvements in the children's development in the school. 

Key words: School. Musicality. Child development. 
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INTRODUÇÃO 

      A música como interatividade para o ciclo infantil demonstra um campo diversificado 

de ritmos embaladores que traduz certa afinidade emocional da criança como o sentido da dança 

que também se faz presente no mundo musical. A criança, por sua vez, se enche de satisfação 

por estar em contato com esse mundo cheio de alegria, de novos conhecimentos, da 

aproximação com outras crianças, da leveza, da espontaneidade e do molejo corporal.  

     A dança como meio expressivo conecta o corpo ao emocional, transmitindo múltiplas 

emoções que sugerem mais de um ritmo para embalar. Como o fator facial é outro campo 

importante e envolvente traduz diversos sentidos nostálgicos que junto à música a criança 

demonstra-se leve deixando transparecer nitidamente o sentido de satisfação quando está diante 

de novas descobertas no ambiente sonoro.  

     A expressão facial e corporal indicam conexões com a arte que completam um ciclo de 

movimentos expressivos satisfatórios, onde transmitem sensações emocionais deixando a 

criança por sua vez sentir o que ela ouve e absorve. Este atributo de ouvir e absorver a música 

faz com que o mundo infantil se sensibilize a apreciar o som que naquele momento de contato 

interaja e assim se possibilite a está sempre interagindo com está forma tão sensível de 

desenvolvimento e transformação. 

     Percebe-se a música no espaço de convivência como meio interativo ao ser humano que 

facilita no desenvolvimento social, individual e cognitivo possibilitando um desempenho de 

coordenação motora estruturada e forte. Desde quando trabalhada no ambiente escolar, à 

criança passa por diversos processos de motivação corporal e estímulos em seu cotidiano, para 

com que ela se sinta mais livre e assim interaja corretamente com este novo mundo de 

descobertas. Este meio de entretenimento trás benefícios de autoajuda para desenvolver 

habilidades não exploradas pela própria criança, sendo ela incentivada à todo momento para 

tais estímulos. Segundo a autora “a música é arte que se faz presente em diversos momentos da 

vida exercendo importante papel na formação do ser humano desde a infância, tendo em vista 

que ainda em fase intrauterina a criança já está interagindo com linguagem musical” (SILVA, 

Garcia, 2012).  
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     A arte musical quando trabalhada no ambiente escolar facilita no trabalho com outras 

áreas escolares seja ela na sala de aula ou fora dela, o importante neste caso é ter a atenção da 

criança voltada para o trabalho escolar. Este campo enriquecedor que é a música abrange 

diversos meios de desenvolvimento que envolve a postura, a inibição, a convivência, a 

socialização, à vontade, a habilidade, a desenvoltura e entre outros. 

     O mundo musical quando em contato no seio familiar produz um descontrole de ritmos 

musicais deixando a criança exposta a absorver músicas que não fazem parte da faixa etária da 

criança. Neste ambiente, ela passa a interagir com músicas de baixo sentido e contraditórios 

transmitindo assim, uma linguagem desfavorável para a criança em desenvolvimento. Deve-se 

ter muito cuidado neste sentido a fator da criança em relação a este ato contraditório repassa 

para o infante, a probabilidade da criança é ver no adulto aquilo transmitido como mero ato de 

inocência e faz como possibilidade de imitação. Portanto, é no ambiente escolar que a 

musicalidade será trabalhada de forma diferenciada com produção de ritmos e sons infantis 

apropriados para a idade desta classe infantil, que por sua vez não terá malefícios no sentido 

musical.  

     O cotidiano escolar difere do cotidiano familiar, possibilitando assim o convívio com 

outras crianças no estágio de socialização inicial onde compartilharão desta mesma descoberta 

lúdica compassada.  A fase inicial para este tema dar-se-á na turma do maternal I com crianças 

de 02 anos de idade. Será neste ambiente em que o professor se sensibilizará na observação 

destas crianças com a musicalidade, desta forma ela se mobilizará ao estímulo musical em seu 

sentido por formas mais abrangentes de diferentes estilos musicais tornando o local favorável.  

     A música traz um ritmo diversificado com timbres embaladores que envolvem o ser 

humano, é ela que contagia o ego, a memória e as emoções da pessoa latejando o intelecto 

memorial da criança para assim identificar esse timbre. A criança, assim que se permite 

absorver os ritmos ouvidos automaticamente ela compartilha das suas emoções espontâneas 

com outras crianças que também se contagiam no mesmo processo. O corpo sensibiliza sua 

projeção de movimentos a cada sensação de alegria sentida, é este embalo sonoro que mexe 

sem ao menos ela sentir tornando-se automaticamente uma sensação prazerosa. De acordo com 

o autor  “cada ser humano possui um certo tempo interior. Cada tempo é algo diferente a cada 

ser humano” (HOWARD, Walter 1984 p. 65).            

    Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi discutir a importância da musicalidade para a 

criança no cotidiano escolar, analisando os pontos e benefícios da música para o 
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desenvolvimento das crianças no dia a dia. Assim, A metodologia adotada foi a pesquisa 

qualitativa com abordagem bibliográfica, com base em livros e artigos, utilizando autores, tais 

como: Brito (2003), Howard (1984), Bréscia (2003), entre outros. 

Escolheu-se este tema, por perceber que, o comportamento das crianças apresentam 

melhoras quando motivadas pela música, no meio recreativo escolar elevando a satisfação de 

absorver o ritmo musical, assim como a cognição. Em outros momentos percebi crianças que 

não esboçavam nenhuma reação ou qualquer outro tipo de movimento embalador com a 

musicalidade.  

Esta pesquisa tem relevância por discorrer sobre estímulos perceptivos existentes na 

atividade lúdica, trazendo um desenvolvimento de forma gradativa e contínua. Por fim, conclui-

se que à música é uma linguagem universal que se insere em todos os momentos na vida do ser 

humano. Desta forma, o problema deste estudo foi se a musicalidade possibilita melhoras no 

desenvolvimento infantil na escola? 

2. A MUSICALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

2.1 CONCEITO 

O vídeo pesquisado e estudado da Ventreoteca Danças Orientais da profª. Lunah Farah 

define a música como a combinação entre ritmos e melodias pela organização temporal de sons 

e silêncios. Arte que coordena o corpo e transmite os efeitos sonoros através dos instrumentos 

ou pela voz. (FARAH, 2017). 

      No convívio do ambiente escolar à criança aprende diversos meios de dinâmicas que 

passam a ser decorrentes no dia a dia com exemplos de brincadeiras mencionadas pelo professor 

e com o auxílio do aparelho de trabalho o “microsister gravador usb” que o possibilita a 

trabalhar favoravelmente. São elas as dinâmicas mencionadas: o brincar de rodas, pula-pula, 

esconde-esconde, playground, brinquedos de encaixe, massinha de modelar, bambolê, casinha 

de bolinhas, pega-pega, contos de histórias infantis entre outros todos ao som da música 

ambiental.  Dentre estas, apresenta-se a “dança” uma atividade lúdica, interativa e contagiante 

com diversão garantida em contato com outras crianças que dentro ou fora do ambiente escolar 

se torna muito importante no desenvolver intelectual-cognitivo. Por meio destes 

entretenimentos entre sons, ritmos, batuques, tons, timbres e melodias diversificados têm como 

intuito alegrar a vida da criança de forma prazerosa e misteriosa.  
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      Inicialmente o professor trabalha com as cantigas infantis em rodinhas formadas na 

parte externa da sala de aula antes mesmo do seu contato interior, faz-se nos momentos das 

aulas de dança, nos momentos de psicomotricidade, educação física, nos ensaios para 

apresentações escolares, nas festas eventuais por datas especiais da escola e entre outros meios 

que possibilitem o contato direto com a musicalidade.  

A música é vivenciada e sentida pela criança em seus primeiros estágios de contatos 

com o corpo antes mesmo do ambiente escolar, mas geralmente é na escola onde este trabalho 

é inteiramente feito e fortalecido com a noção de trazer à tona a mente da criança certas 

descobertas para uma melhor interação social com o outro.  

Cage considera que “a música não é só uma técnica de compor sons (e 

silêncios), mas um meio de refletir e de abrir a cabeça de ouvinte para o 

mundo. [...] Com sua recusa a qualquer predeterminação em música, propõe 

o imprevisível como lema, um exercício de liberdade que ele gostaria de ver 

estendido à própria vida, pois tudo o que fazemos (todos os sons, ruídos e não-

sons incluídos) é música. (A. DE CAMPOS, in J. Cage,1985 - prefácio, p. 5 – 

27).                    

     Reconhecendo música como uma linguagem e com possibilidades variadas de 

exploração no contexto criativo, faz-se ela, de suma importância no currículo escolar. Música 

como prática de linguagem proporciona um ambiente criativo para os alunos aprendam, 

explorando suas variadas possibilidades de experiências afetivas e sociais, além de desenvolver 

a sensibilidade musical (BRÉSCIA, 2003 p.71). 

Segundo Pavlovic a música adequada “[...] dá ritmo ao movimento, amplitude 

e leveza ao corpo. As vibrações musicais provocam vibrações corporais. A 

música tonifica, exalta, alivia. Num animado murmúrio geral libertam-se a 

timidez e as frustrações e, levado pela corrente musical, o participante deixa-

se invadir por extraordinárias sensações corporais. A música faz com que se 

esqueça um pouco o corpo e as suas fraquezas, com que se purifique pela 

beleza um gesto em particular, participando ao máximo da aula. (PAVLOVIC, 

1987 p.38)  

3. EXPRESSÃO CORPORAL INFANTIL E A MÚSICA NA ESCOLA 

     Sabendo que a criança se expressa com o corpo e com os movimentos laterais direito e 

esquerdo, embaixo e em cima possibilitando-o uma melhor desenvoltura estrutural o professor 

direciona a criança assimilar corretamente quais são os lados direito e esquerdo para que assim 

ela memorize e ative sua percepção.  

As vibrações contidas nos sons, ritmos, batuques, timbres e melodias traduzem sentidos 

sensoriais ao ser interno que são absorvidas pelo senso motor da criança visivelmente 

analisados pelo ser humano que o observa atentamente. Exemplos destas observações estão 
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expressos nos movimentos da criança como “os pezinhos a bater no solo, a cinturinha a balançar 

descompassada conforme o ritmo vibrante, a cabecinha a sacudir de acordo ao movimento 

sentido e aos bracinhos a mexer desordenadamente” demonstrando com clareza a satisfação 

pela melodia transmitida. Desde cedo, à criança aprende a distinguir que estilo musical ela se 

identificou, ou seja, aquela que mais chamou a sua atenção e mexeu no seu sentido mental e 

corporal não necessariamente o estilo propriamente dito pela música, mas o tipo de movimento 

de acordo a cada toque ouvido e sentido pelo timbre.  

     O ser interativo, “à criança” compreende que aquilo que mexe em seu cognitivo satisfaz 

o seu gosto, já o que não agrada ela demonstra claramente no seu olhar a sua insatisfação como 

exemplo o rosto fechado demonstrando seu alto grau de reprovação. Esse comportamento é 

visível a qualquer momento que entra em contato com a música. O Dicionário Aurélio mostra 

o verbete “música” como sendo a “[...] arte e ciência de combinar os sons de modo agradável 

ao ouvido.” (FERREIRA, 2002, p.477).  

            Já Jeandot conceitua música como sendo uma linguagem universal, porém com muitos 

dialetos. Estes dialetos variam de cultura para cultura, envolvendo a maneira de tocar, de cantar, 

de organizar os sons e de definir as notas básicas e seus intervalos. (JEANDOT, 1997). 

     Entende-se a finalidade da música como referente ao tocar sensivelmente o egocêntrico 

da criança por forma lúdica, atrativa e funcional aos movimentos estabelecidos pelos sons. Há 

crianças que se apresentam expressivamente em perceber que a música eleva o seu ego e 

aumenta sua inibição mostrando que ela o toca facilmente. Porém, existem crianças que ao 

ouvirem os sons não se animam, nem se expressam a qualquer tipo de reação ou movimento 

que o embale.  

     Nesse sentido, a sua iniciativa corporal não entende o estímulo que a interação musical 

traz para sensibilizar seus próprios gestos.  Por este fato, é que entra o trabalho do professor 

com o ambiente escolar neste desenvolvimento para intensificar cada vez mais este processo 

dinâmico. Acredita-se que este espaço multidisciplinar deverá ser mais presente para que a 

criança se sinta segura e cativa possibilitando esboçar um pouco mais do seu gosto pela música. 

Enxergar a música como meio de diversão ajuda no trabalho comportamental individual e 

espontâneo no contato com outras pessoas no convívio familiar extremamente diferenciado.  

     Percepções pela música traduz um conforto em estar em contato direto com esse tipo de 

interatividade que o satisfaz, brincando com a imaginação e com o corpo desenvolve melhor 

seus reflexos visuais, ajudando nesse processo gradativo possibilitando-o se transferir para um 
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mundo até então ainda não visitado pela criança, que é o mundo da descoberta com o seu ser 

escondido em processo de liberação do interno para o externo. Desta forma, Delalande  “analisa 

o modo como as crianças percebem, apreendem e se relacionam com os sons, no tempo-espaço, 

revelando o modo como percebem, apreendem e se relacionam com o mundo que vêm 

explorando e descobrindo a cada dia”. (2000, p. 48)                

     Quando emite sons vocais, em movimentos sonoros ascendentes ou descendentes, o 

bebê não busca uma afinação coerente com o repertório dos sons de sua cultura: ele explora as 

qualidades desse gesto e vai, à medida que exercita, descobrindo e ampliando novas 

possibilidades para seu exercício. Aliás, vale lembrar que durante os primeiros meses de vida, 

o bebê explora grande quantidade de sons vocais preparando-se para o exercício da fala, sem 

limitar-se, ainda aos sons e fonemas presentes em sua língua natal fato que passa a ocorrer a 

partir dos oito meses. 

     Muitas crianças de dois e três anos de idade acompanham uma canção com movimentos 

regulares, seguindo o pulso, sem que isso seja um critério organizador para elas, que podem 

desviar-se e passa a acompanhar a mesma canção de forma não métrica, sem a consciência do 

que isso implica do ponto de vista musical. Assim sendo, para Delalande, (2000 p. 41) “o que 

está em jogo, então, é sempre a questão da consciência”. 

    Parar e observar aquilo que estão à sua volta são também momentos de descobertas 

que a criança vive e se pergunta mentalmente: “O que estou vendo”?  “O que estou ouvindo”? 

“O que estou sentindo”? Tudo isto é típico do processo de conhecimento que ela mesma 

desenvolve sozinha.  

Obviamente, respeitar o processo de desenvolvimento da expressão musical 

infantil não deve se confundir com a ausência de intervenções educativas. 

Nesse sentido, o professor deve atuar – sempre – como animador, estimulador, 

provedor de informações e vivências que irão enriquecer e ampliar a 

experiência e o conhecimento das crianças não apenas do ponto de vista 

musical, mas integralmente, o que deve ser o objetivo prioritário de toda 

proposta pedagógica, especialmente na etapa da educação infantil. (BRITO, 

Teca de Alencar, 2003, p.45).  

     Entretanto, é importante considerar legítimo o modo como as crianças se relacionam 

com os sons e silêncios, para que a construção do conhecimento ocorra em contextos 

significativos, que incluam criação, elaboração de hipóteses, descobertas, questionamentos, 

experimentos etc. Como afirmou César Coll: “a finalidade última da intervenção pedagógica é 

contribuir para que o aluno desenvolva as capacidades de realizações significativas por si 

mesmo [...] e que aprenda a aprender”. (C. COLL, 1990, p.179). 
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Partindo de sua própria experiência, com as vivências e os conhecimentos já 

conquistados, contextualiza-se o fazer numa dimensão mais ampla e rica, 

refletindo, desde então, sobre importância e o papel que a música tem no 

conjunto de valores constituintes da cultura humana. (BRITO, Teca de 

Alencar, 2003. p.45). 

     Ao ver o incentivo que essa nova atividade lúdica traz para o cotidiano escolar fez-se 

acrescentar ao máximo, percebendo que este atrativo diversificado buscasse mexer com o 

íntimo da criança que é o alvo principal deste presente artigo. Por ser um novo entretenimento 

recente nas escolas, ou seja, inserido pela proposta curricular entendemos que os trabalhos 

escolares ficaram mais dinâmicos e atrativos permitindo com que a criança se envolvesse bem 

mais como de costume com outros colegas que ali se apresentam juntamente consigo no 

ambiente institucional neste mesmo eventual processo.  

     O RCNEI (Referência Curricular Nacional para a Educação Infantil) afirma que a 

música é uma das formas importantes de expressão humana, o que por si justifica sua presença 

no contexto da educação (BRASIL, 1998, v3. p.45). 

A música não soluciona os problemas pedagógicos, mas, na primeira infância, 

dadas as características da criança, ela desempenha uma função mediadora 

para o desenvolvimento da criatividade. A música, assim como qualquer outro 

recurso pedagógico, tem consequências importantes no desenvolvimento 

motor e afetivo, considerando um contexto significativo. (GÓES, 2009 p.75).  

      Educar por meio da arte é uma proposta antiga, já mencionada na Antiguidade Clássica 

por Platão. Contudo, no cenário atual busca-se convencer da importância de educar por meio 

da arte, considerada, esta, um canalizador de emoções e sentimentos (BRÉSCIA, 2003. p.75). 

Cabe ressaltar que a autora acredita ter sido o lançamento do livro da educação pela arte, do 

pedagogo inglês Herbert Read, no ano de 1943, o grande marco nas discussões sobre educar 

por meio da arte. 

      Motivar a criança a se envolver nesse sentido altera na formação de entendimento, ela 

para de ser uma criança com pouca agilidade para se tornar uma criança mais ágil e perceptiva. 

O mediador se torna muito importante, fundamental e eficaz neste processo de alteração porque 

será ele quem o conduzirá a sentir estas novas percepções. Rodrigues (2011) defende que a 

educação musical na escola tem como objetivo despertar a afetividade, a sensibilidade “musical, 

o desenvolvimento cognitivo e as relações interpessoais”. (RODRIGUES, 2011, p.76).    
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3.1 A PSICOMOTRICIDADE NO AUXÍLIO AOS MOVIMENTOS 

CORPORAIS 

Os movimentos que a criança adquire no processo de familiarização com a música 

procede de forma lenta e gradativa, este vem do trabalho feito pelo professor que estimula a 

psicomotricidade influenciando na coordenação motora, sendo que através da exploração com 

os movimentos sonoros a criança sente-se livre para expor seu desenvolvimento psicomotor. 

Diante, deste processo evolutivo considera-se que toda criança aprende conforme lhe é 

estimulado e o trabalho da psicomotricidade é um grande contribuinte para uma melhora no 

processo de aprendizagem, seja ela em sala de aula ou no ambiente social.  

     Entende-se a psicomotricidade como movimento que atribui integração das funções 

motoras e psíquicas a uma concepção de movimentos organizados e integrado, em função das 

experiências vividas pelo sujeito cuja ação é resultante de sua individualidade, sua linguagem 

e sua socialização. (Associação Brasileira de Psicomotricidade, 1980/2017). Desta forma, a 

psicomotricidade na fase escolar atribui-se ao amadurecimento de crianças cuja atividade 

motora possui uma interatividade lenta a menos que outras crianças da turma, dando assim 

possibilidades de aprimoramento no cotidiano escolar. A musicalidade é sem dúvida uma arte 

de forma, dinâmica, processual, liberativa e estimulante à socialização.  

4. CONCLUSÃO 

         O objetivo deste trabalho visou a entender o processo evolutivo e interacional da criança 

com a mente e o corpo por meios de estímulos psicomotores no ambiente escolar para com a 

vida cotidiana, levando em conta que a música é um instrumento valioso de evolução corporal 

e estimulador para uma grande aprendizagem. 

           A música está em toda a parte, pois é uma linguagem universal e cultural, que se percebe 

em todos os momentos da vida trazendo uma longa satisfação no desenvolvimento da criança, 

seja ela no cotidiano escolar ou por qualquer outra motivação. A musicalidade é de fato um dos 

divertimentos mais prazerosos, benéficos e interativos na vida das pessoas de modo geral 

levando a si alegres momentos de inteira socialização.  

Ao se expressar com o mundo a criança vivência estágios de pura nostalgia e emoções 

que podem ser momentâneos ou diários. Todavia que, no ambiente escolar a animação é total 

ao verem outras crianças a se manifestarem assim como ela, quando ouvem os múltiplos sons 
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que contagiam os movimentos corporais e se rendem aos ritmos musicais que ali absorvem 

constantemente. 

Portanto, essa socialização múltipla faz com que a criança compreenda que sua 

participação é importante e evolutiva às reações causadas pela musicalidade na vida escolar, 

sendo que esta interaja com o ambiente em que ela vivência momentos de descontrações 

estimuladas assim pelo professor para obter aprendizagem complementar. 

A psicomotricidade juntamente com a arte da música contribui diretamente no 

desenvolvimento infantil, de forma satisfatória. Entrelaçadas a um único objetivo que é a prática 

motora a criança se realiza sendo capaz ao conhecimento do próprio corpo e as vivências no 

ambiente escolar, seja socializando-se em grupo ou individualmente. 

Ao realizar os movimentos por meio da música e da dança quando estimuladas pelo 

professor entende-se que a criança é livre para tal capacidade, mas se neste processo a mesma 

for reprimida ou envergonhada, isto tende a regredir o processo evolutivo que nela foi 

trabalhado, pois acarretará num bloqueio total para com a sua formação evolutiva. 

A escola é de fato o lugar que trabalha o desenvolvimento pessoal e cognitivo 

contribuindo não somente com a aprendizagem mais também com as emoções, cuja estrutura 

emocional apresenta-se com mais intensidade. É neste ambiente favorável que a aprendizagem 

que da criança extravasa sua energia e aprende tudo que lhe foi ensinado de acordo ao seu tempo 

e limite. 

O professor tende a explorar as habilidades motoras que lhe foi transmitida contribuindo 

para que a criança apresente melhoras e pacientemente colabore nos movimentos da 

psicomotricidade estrutural promovendo atividades que envolvam o lúdico e a prática. 

Acredito e concluo que a interação musical contribui diretamente como evolução 

infantil, sendo um dos processos mais divertidos a melhoria da criança. 
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BULLYING UMA REALIDADE ESCOLAR 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo compreender e observar as causas e consequências do 

bullying no ambiente escolar. A fim de demonstrar como tal prática interfere na vida do discente 

de forma desastrosa e até irreversível. A pesquisa é de cunho qualitativo com abordagem 

bibliográfica. Neste sentido, o assunto abordado é de suma importância, pois traz problemática 

como: violência física, psicológica, dentre outras que contribuem para evasão escolar. Diante 

desta perspectiva deparou-se com o seguinte problema: como identificar e combater o bullying 

nas escolas? A escolha deste tema partiu de uma palestra ministrada para jovens e adolescentes 

onde os envolvidos foram provocados a refletir e a se colocar no lugar do outro, enfatizando a 

empatia e elencando as consequências do bullying como perigosas. Nesta perspectiva, podemos 

concluir que apesar do bullying ser conhecido na grande população, se faz necessário maior 

atenção por parte do ambiente escolar e da família. 

PALAVRAS-CHAVE: Bullying. Escola. Família. 

SUMMARY 

The present work aims to understand and observe the causes and consequences of bullying in 

the school environment. In order to demonstrate how such practices interfere in the student's 

life in a disastrous and even irreversible way. The research is qualitative with a bibliographical 

approach. In this sense, the subject addressed is of paramount importance, since it brings 

problems such as: physical and psychological violence, among others that contribute to school 

dropout. Faced with this perspective, the following problem was encountered: how to identify 

and combat bullying in schools? The choice of this theme came from a lecture given to young 

people and adolescents where those involved were provoked to reflect and put themselves in 

the other's shoes, emphasizing empathy and highlighting the consequences of bullying as 

dangerous. From this perspective, we can conclude that although bullying is known in the large 

population, it is necessary to pay more attention to the school environment and the family. 

Keywords: Bullying, Consequences and family. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho busca observar o bullying no ambiente escolar com desejo de nos 

conscientizar a uma postura ativa interferindo de fato neste problema que tem se mostrado 

presente na vida de muitas pessoas. É importante enfatizar o aumento do bullying e suas 

consequências perigosas na vida do aluno.  Nesse contexto deparou-se com o seguinte 

problema: como identificar e combater o bullying nas escolas? O bullying hoje um dos males 

que preocupam a sociedade. Porém, com participação, e compromisso das pessoas que 

compõem o âmbito escolar, pode ser evitado ou controlado o cenário de violência que vemos 

cotidianamente. Neste contexto podemos trabalhar a empatia proporcionando 

significativamente ou de fato uma mudança na vida das pessoas. A pesquisa é de cunho 

qualitativo com abordagem bibliográfica. Alguns autores que nortearam a pesquisa foram: 

SILVA (2010), FANTE (2005) dentre outros.  

Neste sentido, a escolha deste tema partiu de uma palestra ministrada para jovens e 

adolescentes onde os envolvidos foram provocados a refletir e a se colocar no lugar do outro, 

enfatizando a empatia e elencando as consequências do bullying como desastrosas e até 

irreversíveis. Os tópicos se dividem em: O conceito e a história do bullying. Segundo tópico 

aborda quem são os envolvidos dessa horrível realidade. O penúltimo retrata o bullying nas 

escolas. O ultimo tópico aborda a importância da família junto ao corpo docente em uma ação 

preventiva contra ao bullying. Diante isso, é importante enfatizar que as atitudes agressivas e 

covardes não devem ser tidas como uma simples brincadeira ou apenas algo do natural da fase 

de criança. Desta forma a escola e o seio familiar devem ser harmoniosos, seguro e agradável 

para o indivíduo proporcionando um crescimento saudável e facilitando o ensino aprendizagem. 

2 CONCEITOS E HISTÓRIA DO BULLYING 

              A palavra bullying segundo FANTE (2008 p. 34) pode ser traduzida como valentão, 

tirano, brigão. Como verbo “bully” significa tiranizar, amedrontar, brutalizar, oprimir então o 

substantivo bullying descreve o conjunto de atos de violência física ou psicológica. De acordo 

com FANTE o termo bullying denomina atos agressivos e repetitivos com intuito de mostrar 

quem tem mais poder e controle contra pessoas indefesas e geralmente sem motivos aparentes. 

A palavra bullying tem origem inglesa, ainda não traduzida no Brasil, entretanto popularmente 

conhecida e na linguagem cotidiana é utilizada para descrever ações violentas.  
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       O bullying começou a ser estudado na década de 1970 na Suécia. E ganhou maior 

importância na Noruega, na década de 80 em 1990. O caso que chocou e mobilizou o governo 

norueguês e ganhou repercussão na mídia foi a morte de três crianças, entre 10 a 14 anos por 

maus tratos a que eram submetidos pelos colegas de escola, brincadeiras estas que levaram as 

três crianças a cometerem suicídio. Importante salientar que, foi o filósofo OLWEUS (1978), 

que deu início a um estudo de pesquisa em que participaram 84 mil estudantes, 100 pais e 400 

professores. Concluiu que um em cada sete estudantes entrevistados estavam envolvidos com 

o bullying como agressores ou vítimas escolares. Através desta pesquisa o governo norueguês 

promoveu campanha nacional contra o bullying.  

             De acordo com FERREIRA, (2001, p.712) “A violência é a qualidade de algo ou 

alguém que é violento ou a ação e efeito de violentar outros ou até mesmo violentar-se”. Assim 

sendo, entende-se, segundo o autor que violência significa-se apoderar da agressividade de 

maneira excessiva de propósito com finalidades de superioridade, conseguir o que deseja 

subordinar sem se importar com as consequências causadas a outrem. A violência é um dos 

maiores males que atinge a sociedade e vem se tornando comum na vida de crianças e 

adolescentes através do bullying no espaço escolar.  

[...] bullying é um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas 

que ocorrem sem motivação evidente, adotado por um ou mais alunos contra 

outro (s), causando dor, angústia e sofrimento. Insultos, intimidações, apelidos 

cruéis, gozações que magoam profundamente, acusações injustas, atuação de 

grupos que hostilizam, ridicularizam e infernizam a vida de outros alunos 

levando-os à exclusão, além de danos físicos, morais e materiais, são algumas 

das manifestações do comportamento bullying (FANTE, 2005, p. 28 e 29).  

  Diante disso o termo hoje em dia está relacionado a atitudes violentas contra outra 

pessoa que não tem capacidade de se defender sozinha, inferiorizada, tímida dentre outros. O 

ameaçador pode estar sozinho ou com mais indivíduos ainda assim a vítima não fala nada por 

medo das novas reações das agressões.  

 O bullying está ligado a competições pelo poder e não envolve apenas a sala de aula 

entre alunos, mostra-se presente em todos os que compõem o âmbito escolar desde a direção, 

professores e coordenação. Todos estão sujeitos a serem vítimas dessa terrível agressão. 

Naturalmente é de forma escondida, sutil, de forma sarcástica e gozações quase sendo 

confundida com brincadeiras. 

             



 

368 
 

XI  MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

3. TIPOS DE BULLYING 

O bullying é sempre intencionalmente, e suas consequências muitas das vezes 

interferem até a vida adulta do indivíduo, Tais práticas não podem ser consideradas como 

brincadeiras, pois de forma encoberta retrata desejo de impor autoridade, intimar a vítima ou 

até mesmo medo de não ser superior. Desta forma, SILVA, (2010, p. 23) define os tipos de 

bullying como:Físico: inclui bater, beliscões, ferir, morder, ou prender a pessoa em algum 

lugar, tudo com a intenção de machucar o alvo; 

 

1) Verbal: são aquelas famosas piadinhas, fofocar, xingamento, ameaçar, apelidar;  

 

2) Material: é o ato de sujar, estragar material, esconder, roubar pertences das vítimas, 

provocar a mesma a tentar recuperar seu objeto e dai fazer joguinhos;  

 

3) Sexual: como o próprio nome já diz é a ação de obrigar a vítima a realizar atos sexuais. 

Naturalmente as vítimas são pessoas que desenvolvem rápido e são atraentes são os 

principais alvos;  

4) Psicológico e Moral: o intuído do agressor é irritar, humilhar, difamar e excluir a 

vítima faz sem motivos aparentes apenas para prejudicar e provocar no outrem o 

sentimento de culpa e perseguição; 

5) Cyberbullying: com o avanço da tecnologia, os bullys se apropriaram de uma nova 

forma de praticar o bullying para intimidar as vítimas, eles perceberam que a tecnologia 

tem uma proporção maior de públicos e com rapidez. Usam essa ferramenta para 

ameaçar, difamar, inverter fofocas de maneira ínfima (SILVA, 2010, p. 23).  

 

 

 

4. OS PROTAGONISTAS DO BULLYING 

 Segundo Lins (2010, p.7): “esses protagonistas do bullying escolar como vítimas do 

tipo: típica; provocadora e agressora”. 

• Vítimas Típicas: São as vítimas escolhidas são aquelas que muitas das vezes 

não possuem o padrão de beleza imposto pela sociedade como: magras demais  

ou gordinhas, alguma parte do corpo grandes. Possui no seu perfil timidez, baixa 

socialização, frágeis, inseguras e submissas. 

             Para SILVA (2010, p.38): “qualquer padrão que fuja do modelo imposto pela minoria 

da população pode interferir no processo de escolha do seu alvo como vítima do bullying”. Os 

motivos sempre são banais. 
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• Vítimas Provocadoras: são aqueles indivíduos que sem intenção nos atraem outras 

reações agressivas contra si e, não conseguem sair de forma satisfatória, são 

insultadas, discutem, brigam.   

Ainda segundo o autor estas vítimas geralmente são crianças ou adolescentes 

impulsivos, hiperativos e/ou imaturos, que sem intenção explicita, criam situações tensas na 

escola. Os agressores aproveitam das situações embaraçosas para desviar toda a atenção para 

as vítimas provocadoras. 

• Vítimas Agressoras: reproduzem maus-tratos suportados como forma de 

compensar seu sofrimento, ou seja, ela procura procurando vítimas mais fracas, 

vulneráveis, para descontar tudo que já passou. Tornando o bullying em problema 

difícil de ser resolvido partir desse ciclo vicioso. 

No bullying encontramos também outros protagonistas, os quais segundo o referido 

autor são: 

1) Agressores: são indivíduos que tem dificuldade em respeitar as regras, 

desrespeito e maldade fazem parte das suas características, abusão da sensibilidade da 

vítima para mostrar poder, facilidade em liderar, superioridade. Não se interessam muito 

nos estudos e por isso seu rendimento é baixo ou são muito inteligentes em alguns casos 

de sua vida estudantil. Para SILVA (2010 p. 21). 

 

“Geralmente as atitudes dos agressores não apresentam motivações 

específicas ou justificáveis, os mais fortes utilizam os mais frágeis 

como meros objetos de diversão, com o intuito de maltratar, humilhar e 

amedrontar suas vítimas”(SILVA, 2010 p. 21).   

 

2) Espectadores: são pessoas que não agem em favor das vítimas e em algumas 

situações fingem se divertir com as atitudes agressivas, pois temem ser a próxima 

vítima. Fingir não ver também é outra opção dos espectadores para não acabar sofrendo 

com as consequências emocionais e sofrer influência psicológica visto que também são 

frágeis. Dentre eles estão: 

• Os ativos embora não estejam diretamente envolvidos, incentivam os agressores 

com risadas, palavras de incentivo, se divertem com as cenas de crueldade.  

• Os passivos são aqueles que testemunham as cenas de violências, mas não se 

envolvem por medo de se tornarem a próxima vítima, por isso, ficam caladas pora 

não sofrer as consequências.  



 

370 
 

XI  MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

• Os espectadores neutros assumem essa postura pois muitas vezes o próprio 

contexto social não demonstra sensibilidade pelas situações do bullying. Deste 

modo, acaba fortalecendo os agressores que passam impunes por tais atos 

catastróficos. 

 

5. CONSEQUÊNCIAS QUE O BULLYNG PODE ACARRETA 

 

       As consequências causadas pelo bullying são inúmeras, de modo a interferir na 

socialização, no psicológico, baixo rendimento escolar, havendo na maioria das vezes 

dificuldade na aprendizagem, medo do estabelecimento de ensino e em casos mais graves um 

desinteresse pela vida, pois não consegue perceber a existência de forma prazerosa e segura. 

     É importante enfatizar que quando a criança muda de comportamento, algo está 

acontecendo. Os alunos que sofrem desses maus atos têm apresentam isolamento, dor de cabeça 

inexplicável, cansaço, certa dificuldade em realizar tarefas que antes eram realizadas a contento, 

principalmente na hora de ir à escola. O que muitos nomeiam de “frescura” pode ser medo e 

ansiedade. Os alunos que sentem esse pânico afirmam que é angustiante a sensação. São 

exemplos: anorexia, bulimia, transtorno do estresse pós-traumático e, podendo ocasionar 

suicídio e homicídio. Requer bastante atenção por parte das pessoas que a rodeiam, visto que 

pode deixar traumas na criança até a vida adulta. Ou em casos raros e mais graves até a síndrome 

do pânico quando a pessoa já possui a predisposição. Como menciona Silva (2010, p. 32): 

A vulnerabilidade de cada indivíduo, aliada ao ambiente externo, às pressões 

psicológicas e às situações de estresse prolongado, pode deflagrar transtornos 

graves que se encontravam, até então, adormecidos. [...] Além de o bullying 

ser uma prática inaceitável nas relações interpessoais, pode levar a quadros 

clínicos que exijam cuidados médicos e psicológicos para que sejam 

superados (SILVA, 2010, p. 32). 

 

6. O PAPEL DA FAMÍLIA E DA ESCOLA NO COMBATE AO 

BULLYING 

São no ambiente familiar que as crianças fortalecem as suas bases e se apropria da 

aquisição de cultura. Necessitando que esse ambiente ofereça desenvolvimento pleno, sendo 

ela a base para a formação humana. O ser humano está em constante socialização com o meio 

que a rodeia então é importante que a criança seja ouvida e seus problemas mesmo que 
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significativo ou simplório se faz necessário incentiva-lo a criar formas de resolução 

proporcionando a criança a ser crítica no sentido de possuir opinião e não ser levada a aceitar 

tudo que lhe for imposto por medo e muitas das vezes por não saber como agir. 

        Para Pereira (2008, p. 43): “a família é a principal fonte de valores da qual todas as 

outras se desenvolvem”. Embora as formas de vida familiar variem de sociedade para 

sociedade. Dai então os pais ou responsáveis confiam os cuidados da criança aos professores e 

coordenação, este órgão recebe a criança e se compromete com o desenvolvimento cidadão em todos os 

sentidos. Norteando o seu convívio em sociedade, compromissado em formar cidadãos preparados para 

o mercado de trabalho contribuindo para o aperfeiçoamento da sociedade. A escola está sempre em 

mudança para atender a necessidade do aluno.  

 Para Symanski (2001, p. 90) “a escola tem papel preponderante na contribuição do 

sujeito tanto no ponto de vista de seu desenvolvimento pessoal e emocional, quanto da 

contribuição da identidade além de sua inscrição futura na sociedade”.    

           Sendo assim é de suma importância que haja uma parceria entre a escola e a família neste 

processo de aprendizagem. Pois a inserção de uma das partes prejudicará suas habilidades e 

competências, não é que a família e escola devam desenvolver o mesmo papel, mas de se 

complementarem. O que mais temos visto em nossa sociedade atual é a cobrança por boas notas 

dos alunos com finalidade de serem promovidos para a série subsequentes.  É muito bom 

quando esse objetivo é alcançado, porém é um erro deixar de lado a formação do docente 

enquanto ser humano. Pois como afirma Freire (1978; p.16), “a ajuda verdadeira é aquela em 

que nela se engajam mutualmente, crescendo juntos no esforço comum de conhecer a realidade 

que buscam transformar”. Neste sentido, a LDB n° 9394/96 ART 2 deixa claro o papel que cada 

indivíduo possui:  

A educação dever da família e do estado, inspirada nos princípios da liberdade 

e nos ideais da solidariedade humana, tem por finalidade pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania sua 

qualificação para o trabalho”. (LDB, p.1999). 

Nesta concepção a lei apresenta a importância do papel dos pais e de cada instituição 

neste processo de ensino aprendizagem nas áreas cognitivas e sociais para o desenvolvimento 

integral do cidadão. 

Abramovay (2001, p.24 e 25) aborda sobre a questão de descriminação sobre as questões 

de gênero; relações raciais; situações familiares, influência dos meios de comunicações; espaço 
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social das escolas, a idade e a série ou nível de escolaridade dos estudantes; as regras e a 

disciplina dos projetos pedagógicos das escolas; o comportamento dos professores em relação 

aos alunos e a prática educacional em geral tudo. Esses são alguns aspectos que podem 

contribuir para a prática da violência nas escolas, é necessário então que escola e família 

interajam juntas para amenizar esse tipo de problema no ambiente escolar.   

   

6.1  FORMAS DE COMBATE O BULLYING? 

            Enfatizo a importância primordial da família no controle do acompanhamento do filho 

e transferência de respeito mútuo aceitando as diferenças e se colocando no lugar do outro. 

Às vezes os exemplos de agressão ocorrem dentro da própria casa, entre pais e filhos, pai e 

mãe ou familiares. Isto é, pais desestruturados e sem diálogo para resolver problemas, 

ocorrendo a enfatização do bullying. Em contrapartida o zelo demais e os mimos que causam 

a superproteção, falta de limites, falta de controle nas ações do filho contribuindo para 

inversão de valores na cabeça da criança ainda em processo de formação.  

 Uma das grandes dificuldades na solução deste problema é o fato de os pais não 

admitirem que seu filho sofra ou pratica bullying agindo de forma agressiva prejudicando a 

vida de um indivíduo. É importante que os pais criem um espaço de dialogo com os filhos, 

estar presentes na vida estudantil desenvolvimento do mesmo, conquistar a confiança para 

quebrar o silêncio, pois muitas das vezes sofrem calados por medo ou vergonha que acentuem 

ainda mais as agressões no ambiente escolar.  

        A escola por sua vez, tem o papel de desenvolver debates, palestras, aula de artes 

utilizando exemplos de livros infantis como “o patinho feio” para diminuir ou até mesmo 

eliminar o bullying do ambiente escolar, o ideal é que todos que compõem o ambiente estudantil 

sejam orientados da prática do bullying e suas consequências para então interferir da melhor 

forma na construção plena do cidadão. Através da observação os professores têm condições 

perceber o comportamento dos alunos as provocações, as implicâncias, o isolamento 

principalmente no recreio, exclusões de um aluno a determinados grupos, Segundo CHALITA 

(2008, p.191): 

É preciso um professor que se comunique adequadamente com os alunos. A 

comunicação é o elemento humaniza dor com que aproxima as pessoas, cria 

identificação e cumplicidade, clarifica as semelhanças e esclarecer as 

diferencias. Por meio de diálogo, as pessoas aprendem sobre as outras. 

Aprendem a compreender e a serem compreendidas, a confiarem a se tornarem 

confiáveis” (CHALITA, 2008, p.191).  



 

373 
 

XI  MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

Resolver problemas de forma clara antes de tudo mantendo a calma mostrando para 

ambas as partes como manter o convívio social para que não sirva de exemplo para outros e se 

prolongue a violência nas escolas.  

Os pais precisam estar atentos às mudanças e necessidades dos filhos participando de 

reuniões, realizando as tarefas de casa. E o ambiente escolar contribuir com um profissional de 

psicologia, pois a sua atuação junto aos professores e demais funcionário da instituição colabora 

para o sucesso nos conflitos existente nas escolas, além disso, precisam de acompanhamento 

para restaurar as emoções do mesmo.  

7. CONCLUSÃO 

O bullying escolar existe, seu conceito é bem comentado, porém poucos reconhecem as 

consequências e são agentes ativos nesse processo de diminuir ou cessar essas agressões 

covardes, necessita de maior atenção dos educadores e dos familiares. 

  “A violência escolar nas últimas décadas adquiriu crescente dimensão em todas as 

sociedades, o que a torna questão preocupante devido à grande incidência de sua manifestação 

em todos os níveis de escolaridade” (FANTE, 2005 p.20). 

É direito da criança e do adolescente estudar em um espaço aonde lhe proporcione 

segurança e harmonia, podendo desenvolver suas habilidades e competências como um cidadão 

emocionalmente seguro, respeitando as suas diferenças.  

A família junto com a escola e a sociedade pode ser agente de transformação de uma 

sociedade saudável reduzindo o bullying. Os envolvidos agressores, vítimas ou espectadores 

são pessoas que necessitam de ajuda de pessoas capazes de lhe apresentarem novos rumos e 

formas de expressar as suas emoções promovendo a empatia.  
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AVALIAÇÃO EDUCACIONAL DISCENTE: SERÁ QUE SABEMOS AVALIAR? 
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RESUMO 

O motivo da escolha do tema para esse artigo partiu da época em que cursei a disciplina de 

Avaliação Educacional na faculdade, quando surgiu o questionamento: como a avaliação 

educacional e os métodos avaliativos vem sendo utilizados na sociedade contemporânea? O 

presente artigo tem por objetivo analisar a avaliação educacional no contexto social atual. Para 

isso, será utilizada uma revisão bibliográfica de materiais relacionados ao tema proposto com 

a finalidade de refletir sobre a importância da avaliação educacional no meio escolar. O estudo 

deve seguir a evolução histórica do tema avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Este 

estudo justifica-se por perceber que a avaliação tem como principal alvo qualificar a 

aprendizagem, mas antes disso, faz-se necessário compreender como e quando avaliar para que 

o método traga benefícios e não prejuízos ao educando. A supervalorização do método 

avaliativo como ferramenta de medição da aprendizagem pode trazer prejuízos consideráveis 

ao educando. O que faz chegar a conclusão que é necessário cuidado e moderação ao utilizar a 

ferramenta no cotidiano escolar, para não cair na armadilha de acreditar que os métodos 

avaliativos são os únicos fatores preponderantes na vida escolar dos educandos. 

Palavras-chave: Avaliação educacional. Aprendizagem. Educando. 

ABSTRACT 

The reason for choosing the theme for this article came from the time I attended the course of 

Educational Assessment in college and the question came: how has educational evaluation and 

evaluation methods been used in contemporary society? So the purpose of this article is to 

analyze educational evaluation in the current social context. For this, a bibliographical review 

of materials related to the proposed theme will be used to reflect on the importance of 

educational evaluation in the school environment. The study should follow the historical 

evolution of the topic of diagnostic, formative and summative evaluation. This study is justified 

by the fact that the main objective of evaluation is to qualify the learning process, but before 

that, it is necessary to understand how and when to evaluate, ensuring these way the method 

brings benefits and not damages to the student. The overvaluation of the evaluative method as 

a tool to measure learning can bring considerable losses to the learner. This leads to the 

conclusion that it is necessary care and moderation when using the tool in the school routine, 

so as not to fall into the trap of believing that evaluative methods are the only preponderant 

factors in the school life of learners.  
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INTRODUÇÃO 

O motivo da escolha do tema para esse artigo partiu da época em que cursei a disciplina 

de Avaliação educacional na faculdade, quando surgiu o questionamento: como a avaliação 

educacional e os métodos avaliativos vem sendo utilizados na sociedade contemporânea? 

Ao se propor iniciar a discussão sobre avaliação educacional é necessário avaliar o 

tema com precisão e imparcialidade para chegar a uma conclusão satisfatória. O presente artigo 

tem por objetivo analisar a avaliação educacional no contexto social atual. Para isso, será 

utilizada uma revisão bibliográfica de materiais relacionados ao tema proposto com a finalidade 

de refletir sobre a importância da avaliação educacional no meio escolar. O estudo deve seguir 

a evolução histórica do tema avaliação. 

Este estudo justifica-se por entender que a avaliação tem como principal alvo qualificar 

a aprendizagem, mas antes disso, faz-se necessário compreender como e quando avaliar para 

que o método traga benefícios e não prejuízos ao educando 

A avaliação educacional é um tema que divide opiniões e tem como objetivo principal 

qualificar mediante coleta, análise e síntese de dados podendo receber uma atribuição de valor 

ou qualidade. Mesmo nos dias atuais, avaliar é constantemente confundido com examinar e por 

esse motivo a avaliação é utilizada apenas com o intuito de classificar os alunos em capazes ou 

incapazes de passar para a etapa seguinte, o que gera conflitos e polêmicas no meio educacional. 

Segundo Barbosa, (2008): 

“Na nossa sociedade, reservamos às escolas o poder de conferir notas e 

certificados que, atestam o conhecimento ou a capacidade do indivíduo, 

tornando assim imensa a responsabilidade de quem avalia. A avaliação é 

comumente, acompanhada de dúvidas, incertezas e muitas vezes, de 

incoerências.” (BARBOSA, 2008, p. 01) 

 

Essas dúvidas e incertezas geralmente se dão por causa do desconhecimento do que é 

realmente avaliar, nem todos os educadores estão preparados para avaliar com propriedade de 

causa. “Nesse sentido torna-se relevante conceituar os tipos de avaliação, assim como suas 

formas de uso, para poder compreender e refletir sobre seu conceito e também sobre como 

avaliar na prática pedagógica. ” (FREITAS, 2014, p. 87) Foi pensando nessa necessidade que 

Bloom classificou o processo avaliativo em três categorias: diagnóstica que é a observação dos 

avanços alcançados pelo educando; formativa que é o acompanhamento do processo ensino-

aprendizagem; e a somativa que tem função classificatória em um processo educacional. 
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Segundo Gasparin, (2011, p. 52) “a avaliação diz respeito, em primeiro lugar, ao 

professor e, posteriormente, aos alunos. O trabalho docente-discente não se inicia pelo ensino, 

mas pela avaliação.” Ou seja, a avaliação direciona o professor em seu trabalho mostrando que 

caminho deverá seguir para realizar um trabalho justo, através de reflexão e analise.A avaliação 

é um processo que inclui técnicas e instrumentos diversos para que se possa chegar a um 

diagnóstico correto e assertivo. 

“Ela não se reduz apenas a realização de provas e atribuições de notas. Sua 

conotação se amplia e se desloca, no sentido de verificar em que medida os 

alunos estão alcançando os objetivos propostos nos projetos pedagógicos para 

o processo ensino-aprendizagem.” (BARBOSA, 2008, p. 3). 

 

Avaliar é diagnosticar uma realidade existente visando melhorar os resultados obtidos 

em busca de um trabalho satisfatório. Mas para que a avaliação seja aplicada de maneira correta, 

o docente necessita dominar a arte de avaliar e é com a intenção de descobrir se os educadores 

sabem realmente avaliar que esta pesquisa está sendo desenvolvida. Conhecer e buscar os meios 

fundamentais para realizar uma avaliação de qualidade que favoreça o educando é primordial 

para um processo de ensino-aprendizagem de sucesso. 

 

2. AVALIAÇÃO 

2.1 - CONCEITOS 

A palavra avaliação é um substantivo feminino derivado do verbo avaliar que segundo 

o dicionário significa estabelecer um valor. “Avaliar, para um perito, é calcular com precisão 

uma determinada quantidade, em função de critérios definidos e, caso necessário, com a ajuda 

de instrumentos de medição.” (BARLOW, 2006 p. 12) Contudo, avaliar pode ser utilizado em 

uma infinidade de momentos e por diversos motivos. 

Avalia-se estipulando aproximadamente uma quantidade, julgando uma determinada 

realidade e determinando um valor a um objeto, fazendo um estudo sistemático de um 

fenômeno, uma situação, um processo, um evento, uma pessoa com a intenção de julgar. “Em 

suma, avaliar é emitir um julgamento preciso ou não sobre uma realidade quantificável ou não 

depois de ter efetuado ou não uma medição.” (BARLOW, 2006 p. 12) 

Avaliar é analisar uma situação fazendo juízo de valor, julgar uma determinada 

realidade ou qualificar uma circunstância ou momento. Avaliar vem do latim “a + valere”, que 

significa atribuir um juízo de valor. (LUCKESI, 1995, p.28). 

O Termo avaliação está ligado diretamente a ação de avaliar e tem origem no verbo 

francês èvaluer que pode ser definido como assinalar, estimar, apreciar ou calcular o valor de 
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algo e foi inserido no contexto educacional devido a necessidade de nomear o ato de dar 

notas.“Após algumas discretas menções, principalmente em textos de teóricos anglo-saxões, a 

palavra passou a ser utilizada na França, ao que parece, nos anos 1970, quando os responsáveis 

pela formação contínua tentaram renovar seu vocabulário [...]” (BARLOW, 2006 p. 11). A 

palavra avaliação para o autor tem inúmeras funções aplicáveis na educação mostrando que se 

adaptou ao contexto escolar. 

“Como se vê, a avaliação pode ter funções muito diferentes: testar o nível de 

conhecimentos ou de habilidades do aluno, identificar suas capacidades ou 

suas dificuldades, controlar seus progressos, dar nota a seus trabalhos e aos 

de seus colegas e classifica-los, conceder um diploma, prever a sequência da 

formação”. (BARLOW, 2006, p. 112). 

 

Contudo esse é um tema que divide muito as opiniões e tem gerado debates acerca da 

avaliação educacional e seus benefícios ou não no âmbito escolar. Para Esteban (2002): 

“Apesar de ser quase unânime a idéia de que avaliação é uma prática 

indispensável ao processo de escolarização, a ação avaliativa continua sendo 

um tema polêmico. Há uma intensa crítica aos procedimentos e instrumentos 

de avaliação frequentemente usados na sala de aula, que muitas vezes se fazem 

acompanhar da sinalização de novas diretrizes ou de novas propostas de ação. 

O olhar para essas novas alternativas precisa estar atento aos discursos e às 

práticas para evitar que a perspectiva técnica continue colocando na sombra a 

perspectiva de ética.” (ESTEBAN, 2002, p. 10) 

 

É preciso muito cuidado ao discutir o tema avaliação para não correr o risco de cair no 

erro de julgamento. Todos os lados precisam ser analisados para que a busca por uma solução 

seja satisfatória. Segundo Vasconcelos (1998): 

“A Avaliação deve ser um processo abrangente da existência humana, que 

implica uma reflexão crítica sobre a prática no sentido de captar seus avanços 

e possibilitar uma tomada de decisões, acompanhando a pessoa em seu 

processo de crescimento.” (VASCONCELOS, 1998, p. 43) 

 

Desta forma, a avaliação educacional tem uma função nobre que é fornecer aos 

indivíduos as ferramentas necessárias ao seu desenvolvimento pessoal e social. Quando, 

utilizada de maneira inadequada, ao invés de benefícios, o método trará prejuízos ao educando 

levando ao fracasso escolar. 

2.2. AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

A avaliação educacional tem a função de analisar o trabalho realizado durante o ano 

letivo com a intenção de descobrir se o método empregado está surtindo efeito, quais ajustes 

precisam ser feitos, quais caminhos seguir em busca de atingir o objetivo inicial. Apesar disso, 

o termo avaliação que tem um sentido amplo e abrangente mesmo no contexto educacional, 



 

379 
 

XI  MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

ganha um sentido mais limitado quando o propósito de avaliar se restringe a testar os 

conhecimentos adquiridos pelos alunos. Neste sentido Freitas (1995, p. 63) afirma que: “a 

avaliação não se restringe a instrumentos de medição, mas acaba sendo configurada como 

instrumento de controle disciplinar, de aferição de atitudes e valores dos alunos.” 

Assim, essa restrição acaba levando à rotulação e por consequência a exclusão dos 

indivíduos que não se encaixam em modelos pré-determinados. O ambiente escolar tem a 

missão de preparar o individuo para a vida em sociedade e as experiências, realidades, objetivos 

de vida, relações sociais, estruturas de poder, culturas e histórias de vida se cruzam criando uma 

teia de interações. Essas interações são fundamentais para a formação individual das crianças 

em idade escolar. Quando a avaliação se restringe a aferição de atitudes e valores, acaba 

excluindo o aluno que consequentemente não se reconhece como um ser social. Esteban (2002) 

afirma que: 

“A avaliação escolar, nesta perspectiva excludente, silencia as pessoas, suas 

culturas e seus processos de construção de conhecimento; desvalorizando 

saberes fortalece a hierarquia que está posta, contribuindo para que diversos 

saberes sejam apagados, percam sua existência e se confirmem como a 

ausência de conhecimento.” (ESTEBAN, 2002, p. 15-16) 

 

Por isso, o ato de avaliar exige reflexão e cuidado. Pois, avaliar não é apenas classificar 

o desempenho escolar de um aluno ignorando todo o contexto social existente. “[...] a avaliação 

escolar tem como única finalidade melhorar o desenrolar da ação e torná-la mais condizente 

com seu projeto [...].” (BARLOW, 2006, p. 15). Nesta perspectiva, Esteban (2002) compreende 

a avaliação como: 

“Processo de classificação está limitada por ter em sua raiz a homogeneidade; 

como prática de investigação se configura uma perspectiva de 

heterogeneidade, abrindo espaço para que o múltiplo e o desconhecido 

ganhem visibilidade. As respostas predeterminadas cedem lugar às respostas 

em constante construção, desconstrução e reconstrução, que passam a 

configurar o inicio de novos questionamentos, sejam elas certas ou erradas.” 

(ESTEBAN, 2002, p. 22) 

 

A avaliação educacional é um processo em evolução constante e tem a função de 

redefinir o sentido da prática avaliativa visando suprir as necessidades dos alunos 

individualmente e coletivamente. 

“A avaliação, aqui, apresenta-se como meio constante de fornecer suporte ao educando 

no seu processo de assimilação dos conteúdos e no seu processo de constituição de si mesma 

como sujeito existencial e como cidadão.” (LUCKESI, 1997, p. 174). A avaliação é um 
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processo profundo e complexo que quando utilizada corretamente, contribui para o 

desenvolvimento pleno do aluno. 

 

2.2.1. TIPOS DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

A avaliação é um instrumento utilizado como ferramenta de apoio ao processo 

educacional e para isso são utilizadas técnicas diversas com o intuito de analisar o processo de 

aprendizagem dos educandos. “A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do 

trabalho docente, que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem.” 

LIBÂNEO, 1994, p. 195). Ou seja, não é um processo que define o papel da aprendizagem, é 

uma ferramenta de pesquisa do andamento do trabalho do professor e dos alunos para análise 

constante do progresso realizado durante o ano letivo. 

O pesquisador americano Benjamin Bloom nascido em 1913, após perceber que a 

avaliação precisava de um norte para se basear, resolveu classificar a avaliação em três 

categorias; diagnóstica, formativa e somativa.  Para entender cada uma dessas categorias, faz-

se necessário explicar cada uma por etapa: 

a) Avaliação Diagnóstica 

A avaliação diagnóstica tem a função de analisar o processo de aprendizagem e ajudar 

na tomada de decisões. “Atualmente, a avaliação assume novas funções, pois é um meio de 

diagnosticar e de verificar em que medida os objetivos propostos para o processo ensino-

aprendizagem estão sendo atingidos” (HAYDT, 1988, p. 14). Funciona como um exame da 

realidade com o intuito de fornecer as informações necessárias ao objetivo proposto. Segundo 

Haydt (2000) 

“Não é apenas no início do período letivo que se realiza a avaliação 

diagnóstica. No início de cada unidade de ensino, é recomendável que o 

professor verifique quais as informações que seus alunos já têm sobre o 

assunto, e que habilidades apresentam para dominar o conteúdo. Isso facilita 

o desenvolvimento da unidade e ajuda a garantir a eficácia do processo ensino-

aprendizagem.” (HAYDT, 2000, p. 20) 

 

Essa avaliação pode ser usada para conhecer os alunos e sua necessidade especifica, 

descobrir quais os motivos das dificuldades enfrentadas por eles, planejar e replanejar o Plano 

Escolar entre outros. 

 

b) Avaliação Formativa 

A avaliação formativa atua em conjunto com a avaliação diagnóstica e tem a função 

de providenciar soluções para as dificuldades encontradas. “Trata-se, todavia, de uma 
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modalidade de avaliação muito trabalhosa e que exige grande energia do professor. Exige-lhe 

uma disponibilidade de tempo que vai além do tempo das aulas [...]” (AFONSO, 2002, p. 92). 

A avaliação formativa é contínua, pois, se faz necessária antes, durante e depois da 

realização do trabalho proposto. “Não se pretende mais que o critério seja uma norma a ser 

respeitada, mas torna-se uma ferramenta de trabalho, que pode ser melhorada, regulada e que 

evolui conforme a descoberta das noções que permite manipular.” (BONNIOL & VIAL, 2001, 

p. 280) 

A avaliação formativa é um trabalho que envolve professor e aluno de forma direta, já 

que ela permite ao professor acompanhar o passo a passo do desenvolvimento do aluno durante 

o processo de aprendizagem. Para Esteban (1997) avaliar nesse sentido ganha um significado 

ainda mais amplo: 

“Avaliar o aluno deixa de significar fazer um julgamento sobre a 

aprendizagem do aluno, para servir como momento capaz de revelar o que o 

aluno já sabe, os caminhos que percorreu para alcançar o conhecimento 

demonstrado, seu processo de construção de conhecimentos, o que o aluno 

não sabe, o que pode vir a saber, o que é potencialmente revelado em seu 

processo, suas possibilidades de avanço e suas necessidades para que a 

superação, sempre transitória, do não saber, possa ocorrer.” (ESTEBAN, 

1997, p. 53) 

 

Por isso que é possível dizer que a avaliação diagnóstica e a avaliação formativa 

trabalham em conjunto. Analisar e conhecer as necessidades do aluno durante o processo de 

aprendizagem é fundamental para realizar a avaliação formativa. 

c) Avaliação Somativa 

A avaliação somativa é a síntese de todo o trabalho realizado durante o período letivo, 

é a somatória do valor dado a todos os trabalhos realizados pelos alunos que recebe uma nota 

pela soma das atividades realizadas. “A avaliação somativa é uma avaliação muito geral, que 

serve como ponto de apoio para atribuir notas, classificar o aluno e transmitir os resultados em 

termos quantitativos, feita no final de um período” (BLOOM; HASTINGS; MADAUS, 1983, 

p. 100). A função da avaliação somativa é determinar se o aluno está apto a ser aprovado para 

passar para a fase seguinte ou será reprovado. 

 

3. MÉTODOS AVALIATIVOS NA EDUCAÇÃO 

Avaliar é analisar, julgar e diagnosticar o processo educacional e envolve métodos 

diversos e complexos. Não é simplesmente aplicar uma prova sem levar em consideração as 

peculiaridades e especificidades de cada aluno. Avaliar exige responsabilidade e conhecimento. 
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A escolha dos métodos avaliativos depende dos objetivos que o professor quer 

alcançar, da finalidade que ele quer atingir, da disciplina, dos professores e em qual contexto 

ele quer inserir o método. 

Podemos citar como métodos avaliativos os trabalhos em grupo estritos ou práticos, atividades 

físicas como teatro, musical ou artes manuais, leitura e interpretação de texto, debates ou 

discussões de temas atuais ou históricos, atividades de pesquisa, jogos e utilização de 

tecnologias de informação e comunicação (TIC’s). A forma como o educador visualiza a 

avaliação educacional é fundamental para um processo educativo de sucesso. 

 

3.1 - INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO NA ESCOLA 

A utilização de diversos métodos avaliativos no cotidiano escolar é importante, pois, 

proporciona aos alunos momentos de auto avaliação e autocritica, além de permitir-lhes aplicar 

os conhecimentos aprendidos na prática. 

Através da avaliação é possível entender quais são os progressos alcançados e quais 

as dificuldades que precisam ser superadas. Quanto aos instrumentos avaliativos, os mais 

comuns são: Seminários, Produções individuais ou coletivas e Provas escritas. 

 

3.1.1 Seminários 

O instrumento conhecido por seminário comumente utilizado por cursos de níveis 

superiores como instrumento avaliativo tem ganhado espaço nas redes educacionais de níveis 

fundamentais e médios devido a sua função de favorecer o desenvolvimento de competências 

e habilidades nos alunos necessárias à vida em sociedade como: capacidade de se expressar, 

autonomia para pesquisar e desenvolver trabalhos, habilidade trabalhar em grupo, 

posicionamento critico e a capacidade de refletir sobre o tema trabalhado. Masetto (2010) 

afirma que: 

“O semanário (cuja etimologia está ligada a semente, sementeira, vida nova, 

idéias novas) é uma técnica riquíssima de aprendizagem que permite ao aluno 

desenvolver sua capacidade de pesquisa, de produção de conhecimento, de 

comunicação, de organização e fundamentação de idéias, de elaboração de 

relatório de pesquisa, de forma coletiva.” (MASETTO, 2010, p. 111) 

 

O seminário aplicado em sistemas educacionais prepara os alunos também para os 

cursos superiores que exigem desenvoltura e preparação para lidar com os processos avaliativos 

aplicados com frequência. 
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3.1.2 Produções Individuais ou Coletivas  

 

As produções individuais ou coletivas assim como os seminários favorecem o 

desenvolvimento do educando, mas nesse caso são mais comuns aos níveis fundamentais e 

médios e favorecem a autonomia e as habilidades pessoais e sociais. Contudo, os trabalhos 

coletivos ou individuais focam mais na pesquisa do que na apresentação em sala de aula e não 

exigem muito do aluno. 

 

3.2 Prova 

As provas escritas são utilizadas tradicionalmente como instrumentos avaliativos e tem 

como principal função mensurar a aprendizagem quantitativa do aluno. Para muitos autores o 

método é visto como excludente e injusto, contudo, a prova escrita ainda é uma prática 

constante e enraizada no ambiente escolar. Para Moretto (2005) 

“Avaliar a aprendizagem tem um sentido amplo. A avaliação é feita de formas 

diversas, com instrumentos variados, sendo o mais comum deles, em nossa 

cultura, a prova escrita. Por esse motivo, em lugar de apregoarmos os 

malefícios da prova e levantarmos a bandeira de uma avaliação sem provas, 

procuramos seguir o princípio: se tivermos que elaborar provas que sejam 

bem-feitas, atingindo seu real objetivo, que é verificar se houve aprendizagem 

significativa de conteúdos relevantes.” (MORETTO, 2005, p. 95-96) 

 

A prova escrita tem um caráter restritivo por servir para mensurar a aprendizagem do 

educando criando rótulos e decidindo quem está apto a seguir em frente e quem não está 

correndo assim o risco de segregar os estudantes provocando a exclusão social. A prova escrita 

deve ser utilizada com cuidado e responsabilidade para não desperdiçar potenciais humanos. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A avaliação educacional diferente do que a maioria dos educadores pensam é um 

importante instrumento do processo educacional e exige domínio e conhecimento por parte dos 

profissionais. “A avaliação entre outros contribui para que professor e aluno reflitam sobre os 

objetivos alcançados, enfatizando medidas a serem adotadas para a superação das dificuldades, 

” (FREITAS, 2014, p. 88).  

Sem perceber, os profissionais constantemente cometem o erro de repetir os modelos 

avaliativos empregados no passado, tratando a avaliação como instrumento de classificação da 
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aprendizagem e dessa forma acabam desperdiçando as verdadeiras qualidades da avaliação 

educacional. 

 Elaborar provas e os outros instrumentos avaliativos é uma tarefa necessária ao 

trabalho docente e tem como principal alvo qualificar a aprendizagem, mas antes disso, faz-se 

necessário compreender como e quando avaliar para que o método traga benefícios e não 

prejuízos ao educando. 

Luckesi (2002) afirma que, “para, efetivamente, trabalharmos com avaliação, 

necessitamos criar um novo padrão de conduta, consciente – o padrão da avaliação. ” 

(LUCKESI, 2002, p. 85). E para isso é necessário compreender o verdadeiro sentido do ato de 

avaliar. 

A supervalorização do método avaliativo como ferramenta de medição da 

aprendizagem pode trazer prejuízos consideráveis ao educando. O que faz chegar à conclusão 

que é necessário cuidado e moderação ao utilizar a ferramenta no cotidiano escolar, para não 

cair na armadilha de acreditar que os métodos avaliativos são os únicos fatores preponderantes 

na vida escolar dos educandos. 
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Lapa, Shirley Santos da1 

ORIENTADORA: SILVA ,Guadalupe de Moraes santos Silva2 

 

 
RESUMO 

Este artigo trata sobre a importância da brinquedoteca na aprendizagem infantil, tendo como 

objetivo a verificação da necessidade desse espaço nas escolas como um meio essencial para a 

construção da aprendizagem das crianças. A criação da brinquedoteca foi um marco legitimador 

e histórico da importância do brincar para a criança. Por isso faz-se necessário debater o brincar 

como elemento relevante, o presente trabalho trata-se também da experiência vivida no colégio 

Jean Peaget apresentando a brinquedoteca como um espaço importante para o desenvolvimento 

da criança uma vez que é um espaço preparado para o lúdico de forma espontânea, e, 

consequentemente absorver conteúdos que aprender em sala de aula. Esta pesquisa nos ensinou 

que para educar crianças com qualidade não se deve apenas trabalhar com conteúdos 

tradicionalmente, mas valer-se do lúdico para construir o conhecimento necessário para a 

formação do se crítico-reflexivo. 

Palavras-Chaves: Aprendizagem. Brinquedoteca. Lúdico. 

 

ABSTRACT 

This article deals with the importance of the toy library in children 's learning, aiming to verify 

the need of this space in schools as an essential means for the construction of children' s 

learning. The creation of the toy library was a legitimizing and historical landmark of the 

importance of playing for the child. Therefore it is necessary to discuss play as a relevant 

element, the present work is also about the experience lived in the Jean Peaget School 

presenting the playroom as an important space for the child's development since it is a space 

prepared for the playfulness of spontaneous form, and consequently absorb content to learn in 

the classroom. This research has taught us that in order to educate children with quality, one 

must not only work with content traditionally, but use the play to construct the knowledge 

necessary for the formation of the critical-reflexive. 

Keywords: Learning. Toys. Ludic. 
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INTRODUÇÃO 

 

A brinquedoteca é um espaço lúdico criado na escola, pode ser utilizado por todos, nos 

horários e dias estabelecidos dentro do cronograma de aula desenvolvido pelo professor 

facilitador da aprendizagem, apresentando através dos jogos, brinquedos e brincadeiras o 

conhecimento necessário a ser adquirido e troca de experiências vividas.  

O objetivo desse estudo é mostrar a importância da brinquedoteca nas escolas como um 

meio essencial para a construção da aprendizagem pelas crianças, não sendo este um lugar para 

brincar desorganizado, de qualquer forma, um lugar para os (as) professores (as) soltarem as 

crianças para terem um descanso, mas um lugar onde possa servir para ensinar as crianças 

através das brincadeiras, pelo lúdico, um meio de atrair esse ser tão ativo, agitado, curioso pra 

descobrir o mundo, por meio de brincadeiras orientadas com um objetivo de ensinar, de 

possibilitar conhecimento. 

A brinquedoteca foi criada para defender o direito de brincar, para que aprender 

brincando seja mais prazeroso, sem a preocupação com o tempo, porque brincar é essencial 

para o emocional e intelectual do todo ser humano. Assim, no brincar, as crianças usam as suas 

fantasias, e com imaginação estimulam as suas criatividades que contribuem para o “faz de 

conta” e a construção de brinquedos. Segundo Vygothy (1989):  

“O lúdico influencia enormemente o desenvolvimento da criança.  Através do 

jogo, ela aprende a agir numa esfera cognitivista, sendo livre para determinar 

suas próprias ações. O brinquedo estimula a curiosidade, autoconfiança 

proporcionando o desenvolvimento da concentração e da atenção”.    

 

2. REFLETINDO TEORICAMENTE ALGUNS CONCEITOS 

 

2.1 UMA DISCUSSÃO DOS CONCEITOS: BRINQUEDO, BRINCADEIRA E JOGO 

  

  O brinquedo é caracterizado em duas formas: objetivo de brincar e atividade lúdica. O 

senso comum reduz o brinquedo à inconsequência, à futilidade, a não seriedade, como nas 

expressões: “deixe de rir que isso não é brincadeira”.  

O que leva alguns adultos a caracterizar a brincadeira como algo improdutivo com o 

objetivo apenas de passatempo; não tendo valor significativo para a formação (social, cognitivo, 

psicológico, físico), como o estudo escolar é atribuído pelos pais e/ou responsáveis, 

considerando os conteúdos formais como fundamentais e essenciais para o desenvolvimento da 
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aprendizagem. Para entendermos qual a real função do brinquedo utilizamos a seguinte 

afirmativa: 

 

“É enorme a influência do brinquedo no desenvolvimento de uma Criança. É 

no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera                                                                                                

Cognitiva, ao invés de numa esfera visual externa, dependendo                                                                                         

Das motivações e tendências internas, e não dos incentivos                                                                                                   

Fornecidos pelos objetivos externos”. (VYGOSTSKY 1989, p. 109). 

 
 

O brinquedo vai estimular a brincadeira e convidar a criança para esta atividade. A 

brincadeira é definida como uma atividade livre, que não pode ser delimitada. Conforme 

Vygotsky (1998, p. 126), “é no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, 

ao invés de uma esfera visual externa, dependendo das motivações e tendências internas, e não 

pelo dos incentivos fornecidos pelos objetos externos”.  

O brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal na criança. É como se fosse 

um caminho de amadurecimento das suas funções, ou seja, o que hoje a criança faz com o 

auxilio de outra pessoa, amanhã ela realizará sozinha. 

 

Quanto à brincadeira infantil Vygotsky (1991) afirma que esta é uma situação 

imaginária criada pela criança e onde ela pode, no mundo da fantasia, satisfazer desejos até 

então impossíveis para a sua realidade. Para Vygotsky (1991) a brincadeira nasce da 

necessidade de um desejo frustrado pela realidade. Ainda para Vygotsky (1998), o brincar é 

uma atividade especifica da infância em que a criança recria a realidade usando sistemas 

simbólicos.  

É uma atividade na qual a imaginação, fantasia e realidade interagem na produção de 

novas possibilidades de interpretação, de expressão, de ação pelas crianças, possibilitando o 

surgimento de relações sociais com seus pares. 

Pensando sobre a diferença entre brincadeira e jogo, Brougére e Wajskop (1997) 

afirmam que a brincadeira é simbólica e o jogo funcional, ou seja, a brincadeira tem a 

característica de ser livre e o jogo inclui um objetivo final, a vitória, fazendo com que apareçam 

as regras. Estas regras geralmente já chegam prontas às mãos da criança o que em alguns jogos 

poderiam ser construídas com as próprias crianças.  

No momento em que a criança compreende o jogo e sinta prazer em jogá-lo, ela não 

pensa mais somente na vitória, mas joga pelo simples fato de gostar de jogar, ou seja, não 

importa o final, mas sim o processo vivido. “Os jogos têm um papel vital na história da 

autoafirmação da criança e na formação da sua personalidade” (Callois, 1990:15). 
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“A brincadeira cria para as crianças uma “zona de desenvolvimento Proximal” 

que não  é  outra  coisa  senão  a distância  entre o nível  Atual   de  

desenvolvimento,    determinado   pela    capacidade   de Resolver    

independentemente    um    problema,    e   o    nível   de Desenvolvimento 

potencial, determinado através  da resolução  de Um problema sob a 

orientação de um adulto ou com a colaboração de um companheiro mais 

capaz”. (VYGOTSKY, 1989, apud WAJSKOP 2000,P.35). 
 

 

De acordo com Santa Roza (1993) apud Carvalho (2011, p. 4): “Na língua portuguesa 

os termos brincar e jogar são empregados para definir as mesmas atividades, entretanto, este 

último é mais empregado para definir atividades sujeitas a regras”.  

O jogo ganha espaço, como a ferramenta ideal de aprendizagem, na medida em que 

propõe estímulo ao interesse do aluno, desenvolve níveis diferentes de sua experiência pessoal 

e social, ajuda-o a construir suas novas descobertas, desenvolve e enriquece sua personalidade 

e simboliza um instrumento pedagógico que leva ao professor a condição de condutor, 

estimulador e avaliador da aprendizagem. Segundo Bruno Bettelheim (1989) apud Carvalho 

(2011, p. 4): 

 

“Os termos brincadeira e jogo designam atividades distintas que se referem. 

Também a diferentes estágios do desenvolvimento da criança. Brincadeira 

Refere-se   às   atividades   da   criança   pequena,   caracterizadas   por  uma 

Liberdade  total  de  regras,  a não ser aquelas  surgidas na própria atividade 

Lúdica,  pelo  envolvimento  solto  da  fantasia e  pela  ausência de objetivos 

Fora  da  atividade  em  si.  Enquanto  jogo,  em  geral, refere-se a atividades 

Competitivas  e  estruturadas  por  regras de consenso e só ocorrem em um 

Estágio mais avançado do desenvolvimento.” 
 

 

 

O jogo tem a virtude de permitir o desenvolvimento de diferentes capacidades sociais, 

motrizes, cognitivas, expressivas, afetivas, filosóficas etc. Permite-nos também, de forma muito 

objetiva, agir sobre as deformações da conduta social. Neste sentido, o jogo espontâneo por ser 

livre permite as crianças expressarem através deles sua vontade de brincar, são facilitadores da 

autonomia, criatividade, experimentação, pesquisa e aprendizagens significativas.  

Já o jogo tradicional tem como características as regras, são os jogos dirigidos, que “tem 

como objetivo desequilibrar (sentido piagetiano) as estruturas mentais das crianças, no intuito 

de promover avanços no seu desenvolvimento” (FRIEDMANN, 1996, p. 72). Na concepção de 

Rodrigues (1976) apud Santos (1995, p. 10); 

 

“a função dos jogos e dos brinquedos não se limita ao mundo das Emoções e 

da sensibilidade, ela aparece ativa também no Domínio da inteligência e 
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cooperam, em linhas decisivas, para a Evolução do pensamento e de todas as 

funções mentais Superiores. Assume também uma função social, e esse fato 

faz com que as atividades lúdicas extravasem sua importância para além do 

indivíduo”. 

 

 

 

3. BRINQUEDOTECA: UM ESPAÇO LÚDICO PARA APRENDIZAGEM 

    A brinquedoteca deverá ser utilizada pelos educadores e/ou responsáveis para 

desenvolverem a aprendizagem dos alunos através das brincadeiras, oficinas, jogos, 

estimulador motor e de raciocínio lógicos nas crianças. É objetivo de a brinquedoteca 

possibilitar o desenvolvimento mental, psicológico, social, físico da criança por meio do lúdico. 

Não devendo ser usada para induzir comportamentos colaborativos ou para forçar 

procedimentos, pois a criança será mais colaborativa, quanto mais relaxada e alegre estiver, o 

brincar livre e espontâneo deve ser priorizado e favorecido. 

 

É um espaço em que as crianças (e adultos) vão para brincar livremente, com todo o 

estimulo à manifestação de suas potencialidades e descobrimento de outras. Este brincar 

acontece de forma livre mais com um objetivo proposto pelo (a) brinquedista para cada 

brincadeira, no intuito de ensinar ou desenvolver determinadas habilidades. 

Segundo Kishimoto (1990) apud Carvalho (2011, p. 28): 

 

“É nesse espaço de ludicidade que a criança encontra brinquedos, brinca e 

brincando ela constrói sua aprendizagem. A brincadeira facilita o aprendizado 

e ativa à criatividade, influenciando diretamente com a construção do 

conhecimento. É uma fonte que estimula a criatividade e o desenvolvimento 

das diferentes linguagens”. 

 

Toda brinquedoteca necessita ser um espaço acolhedor e aconchegante que estimule a 

criança a se envolver no brincar. Para tanto é importante que tenha profissionais capacitados a 

fim de fazer com que a brinquedoteca seja planejada com brinquedos e jogos adequados, um 

ambiente alegre iluminado, arejado, com diferentes espaços temáticos e significativos para a 

criança, onde o brincar se torne um momento enriquecedor e não um simples passa tempo. 

“A brinquedoteca é um espaço para brincar e, por isso, independentemente. 

Do nível  escolar,  esse  será   sempre   seu maior  objetivo.  É importante 

valorizar  a ação  da criança que brinca, e  para isso, é necessário que haja 

profissionais  conscientes  para  interagirem  e  organizarem  o  espaço  de 

modo que favoreça a essa ação”. (TEIXEIRA, 2011, p.76). 
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3.1 TIPOS DE BRINQUEDOTECA 

 
 Segundo KISHIMOTO, T. M. Os tipos de Brinquedoteca existentes são: reabilitacional; 

circulante; adoleteca; hospitalar e escolar.  

 

• Brinquedoteca Reabilitacional: é um acervo de suporte as várias 

necessidades, caracterizando-se pelo apoio a estimulação psicomotora, a 

estimulação sensorial, ao desenvolvimento cognitivo e emocional. Esta 

brinquedoteca tem como objetivo que a criança passe a conhecer seu corpo, 

deseje se movimentar e se relacionar com os outros. 

 

• Brinquedoteca Circulante: é uma espécie de carrinho que vai circulando por 

toda a instituição, seja ela de ensino, hospitalar, etc. Assim, ela permite que 

todos tenham acesso a brinquedoteca, nela são oferecidos brinquedos e 

atividades que estão contidos em kits de atividades, possuindo um acervo 

adequado para cada situação e ambiente. 

 

 

• Brinquedoteca Adoleteca: é um acervo que está voltado para interesses de 

adolescentes e adultos, pois possui um nível mais avançado, no que tange a 

jogos de regras, desafios cognitivos e motores, possuindo acessórios e 

propostas para pinturas, desenhos, musicalização e demais recursos 

expressivos. 

 

 

• Brinquedoteca Hospitalar: este tipo funciona dentro do hospital, que deverá 

atender os objetivos da instituição, perfil da clientela e preservar as 

orientações gerais para o assunto. Os brinquedos, jogos e equipamentos 

lúdicos devem ser resistentes, de fácil assepsia e adaptados de acordo com as 

limitações da criança-paciente. Os recreacionistas ou ludoeducadores 

responsáveis pelos atendimentos lúdicos devem ser capacitados para essas 

atividades. Como o próprio nome já diz, atende os diversos contextos e 

situações hospitalares, como: leitos, UTI’s, salas de recreação, pronto-

atendimento. 

 

 

• Brinquedoteca Escolar: é o tipo que já foi mais mencionada durante o 

trabalho, esta é mais comum e encontrada, sendo um espaço específico para 

suporte pedagógico, localizada nas escolas. Possui brinquedos que estimulem 

o processo de aprendizagem, servindo de apoio para o desenvolvimento de 

raciocínio lógico-matemático, alfabetização, leitura e escrita, motricidade e 

noções/conceitos de conhecimento gerais. 
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4. CONCLUSÃO  

O que me fez fazer esse trabalho foi interesse como a brinquedoteca pode contribuir no 

processo de aprendizagem. Durante as minhas leituras e uma vivência onde compreender que 

a brinquedoteca pode e deve ser um local em que a criança instigue a curiosidade e a vontade 

de brincar, criar e reinventar , o que contribui significativamente na sua aprendizagem. 

O espaço oferecido pelas brinquedotecas deve ser pensado seriamente, com proposta 

que venham ao encontro das necessidades do público que se pretende atender. O brincar não 

pode continua sendo interpretado de maneira sem importância, principalmente muitas vezes a 

brincadeira um sentido muito vago, distante do ensino, não se educa um olhar sensível que 

consegue visualizar, o momento do brincar sendo único e verdadeiro. 

A brinquedoteca ela proporciona o espaço para o brincar da criança, pois a criança que 

brinca descobre novos lugares, se torna um sujeito autônomo, consegue estabelecer relações 

tanto individuais como em grupo, transforma as brincadeiras e os brinquedos no seu faz de 

contas, e neste momentos ela está inteiramente até criando relações com o real e o imaginário, 

construindo conceitos, conhecimento e consequentemente aprendendo. 
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

EIXO TEMÁTICO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
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RESUMO 

A educação infantil é uma fase fundamental no processo de formação da aprendizagem da 

criança e deve acontecer da forma mais natural possível.  A motivação para esta pesquisa surgiu 

a partir de observações no meu local de trabalho na tentativa de mostrar o cunho pedagógico 

do brincar, visto que ainda existem pais e professores que rotulam a brincadeira como vilã e 

perda de tempo e que pode colocar em risco a aprendizagem das crianças. Atualmente, o grande 

desafio dos professores é proporcionar a seus alunos aulas dinâmicas e interessantes. Considera-

se que há relevância do brincar para o desenvolvimento cognitivo, cultural e emocional da 

criança. Neste sentido, a questão norteadora deste estudo foi entender se o ato da brincadeira 

pode proporcionar o desenvolvimento infantil de forma plena. Desta forma, o objetivo geral 

deste artigo é compreender como o brincar interfere na aprendizagem e desenvolvimento das 

crianças na educação infantil; além disso, refletir sobre o processo histórico-cultural do brincar 

e entender quais os benefícios que o ato do brincar proporciona no desenvolvimento da 

aprendizagem da criança na educação infantil. A justificativa para o desenvolvimento deste 

tema partiu do entendimento de que o brincar é importante porque proporciona uma reflexão 

acerca da importância da brincadeira para formação emocional, cognitiva e motora da criança. 

O método de estudo utilizado foi à pesquisa bibliográfica baseada em autores como: 

KISHIMOTO (2003), MEYER (2003), MALUF (2012), PIRES (2008), dentre outros. Assim, 

considera-se que, o ato de brincar pode promover o desenvolvimento integral da criança.  

Palavras-Chave: Aprendizagem. Brincar. Educação Infantil. 

 

SUMMARY 

Early childhood education is a fundamental stage in the process of training children's learning 

and should happen in the most natural way possible. The motivation for this research emerged 

from observations in my workplace in an attempt to show the pedagogical nature of play, since 

there are still parents and teachers who label play as villain and loss of time and that can 

jeopardize learning of children. Today, the great challenge of teachers is to provide their 

students with dynamic and interesting lessons. It is considered that there is relevance of play to 

the cognitive, cultural and emotional development of the child. In this sense, the guiding 

question of this study was to understand if the act of play can provide the child development in 

full form. Thus, the general objective of this article is to understand how play interferes in the 

learning and development of children in early childhood education; in addition, to reflect on the 

historical-cultural process of playing and to understand the benefits that the act of playing 
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provides in the development of the child's learning in early childhood education. The 

justification for the development of this theme came from the understanding that play is 

important because it provides a reflection about the importance of play for emotional, cognitive 

and motor formation of the child. The study method used was the bibliographic research based 

on authors such as KISHIMOTO (2003), MEYER (2003), MALUF (2012), PIRES (2008), 

among others. Thus, it is considered that the act of playing can promote the integral 

development of the child. 

Keywords: Learning. Play. Child Education. 

 

 

 

 INTRODUÇÃO 

 A educação infantil é uma fase fundamental no que tange ao processo de formação da 

aprendizagem da criança e deve acontecer da forma mais natural possível.  Pensando nisso, a 

motivação para esta pesquisa surgiu a partir de observações no meu local de trabalho na 

tentativa de mostrar o cunho pedagógico do brincar, visto que ainda existem pais e professores 

que rotulam a brincadeira como vilã e perda de tempo e que pode colocar em risco a 

aprendizagem das crianças. 

 Atualmente, o grande desafio dos professores é proporcionar a seus alunos aulas 

dinâmicas e interessantes. Por este motivo, considera-se que há relevância do brincar para o 

desenvolvimento cognitivo, cultural e emocional da criança. Neste sentido, a questão 

norteadora deste estudo foi entender se o ato da brincadeira pode proporcionar o 

desenvolvimento infantil de forma plena. 

A brincadeira é uma atividade que faz parte do cotidiano do ser humano, quando a 

criança brinca de forma intrínseca une o mundo real ao imaginário, não está preocupada com a 

aprendizagem, mas com o prazer e a alegria que tal ação lhe proporciona. Sendo assim, essa 

prática permite efeitos significativos em aspectos sociais, morais e corporais, isto é, melhora 

sua flexibilidade, resoluções de conflitos e proporciona futuras investigações para resoluções 

de problemas ligados a brincadeira e consequentemente influenciará no desenvolvimento da 

inteligência do educando. 

 O presente trabalho tem a finalidade de compreender como o brincar interfere na 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças na educação infantil. Apresenta também como 

objetivos refletir sobre o processo histórico-cultural do brincar, e entender quais os benefícios 

que o ato do brincar proporciona no desenvolvimento da aprendizagem da criança na educação 

infantil. 
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 A justificativa para o desenvolvimento deste tema partiu do entendimento de que o 

brincar é importante porque proporciona uma reflexão a todos os envolvidos no processo 

educativo (professores, pais e psicólogos) acerca de sua relevância para formação emocional, 

cognitiva e motora da criança.  

O método de estudo utilizado foi à pesquisa bibliográfica baseada em autores 

especializados como: KISHIMOTO (2003); MEYER (2003); MALUF (2012); PIRES (2008); 

dentre outros. Assim, considera-se que, o ato de brincar é entendido como um meio que 

promove o desenvolvimento integral da criança. 

 

2. A CRIANÇA E A BRINCADEIRA 

O brincar é fundamental para o desenvolvimento saudável do ser humano, tem função 

socializadora e faz parte da história da humanidade. Desde a antiguidade era utilizada como 

ferramenta para auxiliar na aprendizagem. De acordo com Machado 2003, citado por Silva e 

Santos (2009), “Dentro ou fora do útero, bebês gostam de brincar e nessa semana ele já deve 

ter encontrado seu primeiro brinquedo, o cordão umbilical”.  

Assim, pode-se entender que na fase embrionária o bebê começa a criar relações e 

interagir com o ambiente em que vive e manifesta através de movimentos, toques e puxões no 

cordão umbilical dentro do útero da mãe dando início de forma natural as primeiras 

manifestações do ato do brincar. Partindo deste pressuposto, de acordo com o Referencial 

Curricular Nacional da Educação Infantil (BRASIL, 1998, pág. 27, vol.01): 

No ato de brincar, os sinais, os gestos, os objetos e os espaços valem e 

significam outra coisa daquilo que aparentam ser. Ao brincar as crianças 

recriam e repensam os acontecimentos que lhes deram origem, sabendo que 

estão brincando. O principal indicador da brincadeira, entre as crianças, é o 

papel que assumem enquanto brincam. Ao adotar outros papéis na brincadeira, 

as crianças agem frente à realidade de maneira não-literal, transferindo e 

substituindo suas ações cotidianas pelas ações e características do papel 

assumido, utilizando-se de objetos substitutos. A brincadeira favorece a 

autoestima das crianças, auxiliando-as a superar progressivamente suas 

aquisições de forma criativa. Brincar contribui, assim, para a interiorização de 

determinados modelos de adulto, no âmbito de grupos sociais diversos. Essas 

significações atribuídas ao brincar transformam-no em um espaço singular de 

constituição infantil (BRASIL, 1998, pág. 27, vol.01). 

Após o nascimento a criança se depara com um novo ambiente, e de forma inata vai 

descobrindo o mundo ao seu redor através dos sons, dos movimentos e da luz. Diante disso, 

desenvolvem reflexos permitindo quecriem habilidades motoras para iniciar essa ação 
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prazerosa que contribui em vários aspectos de seu desenvolvimento.Quando a criança brinca 

ela expressa seus sentimentos e emoções mais profundas, transfere o que sente e cria através da 

sua imaginação, um mundo de fantasias e descobertas, que ocasionam no desenvolvimento de 

habilidades que desencadearão na sua aprendizagem. 

 A brincadeira permite que a criança aprenda a criar relações interpessoais, nessa fase 

inicia-se o controle do superego, isto é, a criança aprende a lidar com as normas sociais, e 

consequentemente inibe e controla impulsos agressivos que poderão apresentar quando não está 

acostumada a lidar com dinâmicas de grupos.  

Parece que nos dias de hoje, a imagem da criança na Educação infantil é engrandecida 

por concepções psicológicas e pedagógicas que constatam a importância dos brinquedos e 

brincadeiras na educação infantil. O desenvolvimento das habilidades norteia as práticas 

pedagógicas e, é promovido através dos jogos e das brincadeiras planejadas para este fim, 

ganhando significado e promovendo aprendizagem. 

2.1 Brincadeiras, Brinquedos e Jogos na Educação Infantil 

As brincadeiras, os jogos e os brinquedos apesar de serem sinônimas, e muitas vezes 

estaremrelacionadas ao ato de diversão possuem significados e regras diferenciadas, temum 

objetivo para cada momento. Quando nos referíamos a palavra jogo o nosso cérebro nos remete 

a pensar em uma ação competitiva. Só que é importante mencionar que os jogos utilizados para 

fins educacionais buscam outros significados que são basicamente estimular e fomentar 

aprendizagem. 

 O jogo infantil é um grande aliado no processo de internalização do conhecimento. Por 

ser um fenômeno cultural traz liberdade, sensação de prazer e permite que a criança desvie 

sentimentos reais vivenciados no cotidiano e transfira para o mundo imaginário, criando (início 

meio e fim).Existem tipos de jogos, tais como: 

• Jogos Cooperativos: a criança brinca com a outra em parceria, não havendo 

nenhuma forma de competitividade (Almeida, 2010). Essa ferramenta permite 

que a criança descubra, construa, recrie desejos, necessidades e expectativas 

buscando um ponto de equilíbrio consequentemente aprendendo a lidar com os 

erros.  O sucesso e o fracasso estão presentes em todos os momentos das 

brincadeiras e é, compartilhado por ambos. 
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• Jogos Competitivos: a criança vê um adversário que precisa ser vencido e o 

sucesso só é compartilhado pela parte vencedora. Essa forma de brincar também 

é bastante significativa, porém estimula a competição. 

• JogosDirigidos:(quando a criança não possui habilidade maturacional para 

lidar com regras e conflitos e o adulto tende a organizar todas as etapas em prol 

da organização e finalização do visando a interação e aprendizagem do aluno.  

Nesse sentido, para Vygotsky(1998) abrincadeira é uma atividade comum a todas as 

crianças. Permite que aprendam a viver em sociedade e crie relações interpessoais a medida 

aprendem umas com as outras. Através dela a criança constrói novos conhecimentos 

relacionando ao que já possuem, e assim, cria conceitos e habilidades para desenvolver 

autonomia. Neste sentido, possui especificidades e características diferenciadas, visto que abala 

as estruturas básicas da mente estimulando a alcançar habilidades superiores. 

A brincadeira cria para as crianças uma “ zona de desenvolvimento proximal” 

que não é outra coisa senão a distância entre o nível atual de desenvolvimento, 

determinado pela capacidade de resolver independentemente um problema, e 

o nível atual de desenvolvimento potencial, determinado através da resolução 

de um problema sob a orientação de um adulto ou com a colaboração de um 

companheiro mais capaz. (VIGOTSKY, 1998, p.97). 

Com base no simbolismo, a criança revive situações reais do seu cotidiano, exercita sua 

capacidade de pensar e desenvolve habilidades motoras, visto que a ação do brincar faz com 

que a criança desenvolva a motricidade, como por exemplo; movimentos, pulos, saltos, 

tornando a aprendizagem significativa pela via do prazer do amor e do afeto. 

Para Piaget, também é a representação em atos, através do jogo simbólico, a 

primeira possibilidade de pensamento propriamente dito, marcando a 

passagem de uma inteligência sensório-motora, baseada nos cinco sentidos e 

na motricidade, para uma inteligência representativa pré-operatória (material 

e intuitiva) mediada por símbolos subjetivos, caminho para a construção da 

inteligência operatória mediada por signos históricos arbitrários 

(KISHIMOTO, 2003, pág. 52). 

Através do jogo simbólico a criança expressa seus sentimentos emoções e percepções, 

modifica fatos reais que acontecem em seu dia a dia, dentro ou fora do ambiente escolar, que 

por sua vez podem incomodá-las causando sofrimento ou dor.  Permite que expresse essas 

situações por meio das brincadeiras de faz de contas, e crie mecanismos para lidar com situações 

reais que possam acontecer no futuro. Essa é uma forma de aprender a lidar com a realidade 

representando situações por meio das brincadeiras que na maioria das vezes a criança não teria 

coragem de representar por meio da fala através de processos comunicativos. A partir desses 

mecanismos a criança vai organizando suas estruturas mentais e se desenvolvendo. 
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A brincadeira de faz de conta, também conhecida como simbólica, de 

representação de papéis ou sociodramática, é a que deixa mais evidente a 

presença da situação imaginária. Ela surge com o aparecimento da 

representação e da linguagem, em torno dos 2/3 anos, quando a criança 

começa a alterar o significado dos objetos, dos eventos, a expressar seus 

sonhos e fantasias e a assumir papéis presentes no contexto social. O faz de 

conta permite não só a entrada no imaginário, mas a expressão de regras 

implícitas que se materializam nos temas das brincadeiras. É importante 

registrar que conteúdo do imaginário provém de experiência anterior 

adquirida pelas crianças, em diferentes contextos (KISHIMOTO, 2003, pg. 

39). 

O brincar na escola é uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento da criança. 

O ato de brincar propicia aquisição do saber de forma lúdica atribuindo-lhe sentido e significado 

na obtenção de novos esquemas, isso porque, a escola por ser um ambiente sistematizado, 

planejado, internacional e enriquecedor de diferentes situações e contextos. Condiciona o aluno 

a desenvolver habilidades essenciais para o seu desenvolvimento, aguçando não somente a 

curiosidade como também ativando a capacidade dos alunos aprenderem de forma simples, 

prazerosa e eficiente. Assim, esse hábito torna-se permanente quando trabalhado diariamente 

no cotidiano das crianças. 

Diz-se, também, que brincar é a primeira conduta inteligente do ser humano. 

Quando a criança nasce, suas brincadeiras tornam-se tão essenciais como o 

sono e a alimentação. Portanto, na escola, a criança precisa continuar 

brincando para que seu desenvolvimento e crescimento físico, intelectual, 

afetivo e social, possam evoluir e se associar à construção do conhecimento 

de si mesma, do outro e do mundo; enfim, do campo de possibilidades que a 

vida lhe reserva (SANTOS, 2011, pg.12). 

 Ensinar através da brincadeira é um desafio para o educador porque envolve uma série 

de questões como: a prática, as concepções, a tendência que ele adotou para transmitir o 

conhecimento e a própria metodologia utilizada pela escola que acabam por muitas vezes 

seguindo normas tradicionais baseadas em um ensino mecânico e que acabam por nãovalorizar 

essa ferramenta indispensável para o desenvolvimento infantil tanto para escola como para 

todas as fases que perpassam pela vida. 

Em contrapartida todo educador que possui um olhar holístico voltado para a 

transformação da educação devem atentar-se a essas questões e propiciar a seus alunos um 

ensino pautado na diversão, entretenimento e interação, isso porque ele conhece todas as 

manifestações e emoções manifestadas pelos seus alunos em sala de aula, identificam as suas 

necessidades e cria meios pra que os alunos se desenvolvam de forma o integral. Sendo assim, 

o brincar é um forte aliado para o desenvolvimento cognitivo, social, moral, afetivo e físico do 
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aluno na educação infantil porque desenvolve habilidades motoras que são indissociáveis para 

seu desenvolvimento. 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade 

o desenvolvimento integral da criança de até seis anos de idade, em seus 

aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade (Lei 9.394/96 art. 29). 

 Com o avanço dos estudos voltados para o desenvolvimento infantil, psicólogos e 

especialistas envolvidos na área da educação direcionam seus estudos voltados a valorização 

da realidade do aluno, por meio do uso de   técnicas mais flexíveis em sala de aula. Educadores 

utilizam métodos ativos na educação infantil (criação de projetos para que os alunos em parceria 

com a família e a escola sejam influenciados e criar seus próprios jogos e brinquedos tendo em 

vista o desenvolvimento das capacidades do aluno, tornando assim as atividades menos 

rigorosas, isso porque a educação infantil é uma fase muito importante na vida de uma criança 

e tem que ser vivenciada em um ambiente acolhedor e prazeroso. A criança sai do ambiente 

familiar ou informal e começa a ter os primeiros contatos com os saberes sistematizados, isto é 

a escola. 

 Aprende a lidar com diversas manifestações que podem causar prazer, mas também 

desenvolve capacidades de trabalhar sentimentos como: raiva, medo, tristeza, angústia e 

revivendo essas emoções através do brincar aprendendo a conviver em sociedade com as 

demais crianças.   Sendo assim, os conhecimentos devem ser inseridos cuidadosamente e de 

forma lúdica visando ganhar a confiança da criança e traças novos rumos em busca da 

construção do saber.  

3. O BRINCAR E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

O brincar sempre ocupou um espaço relevante nas sociedades antigas, porém para 

alguns estudiosos era visto como uma estratégia cuja finalidade era somente ocupar o tempo 

das crianças. Kishimoto (2003) afirma que para Aristóteles, Sócrates, Tomas de Aquino e 

Sêneca o jogo era voltado somente para a recreação. Durante a Idade Média era visto como algo 

que não possuía seriedade, por estar muitas vezes associado a jogos de azar.  

A partir do Renascimento e com a expansão da educação infantil, a brincadeira e o 

brinquedo passam a ser vistos como um recurso que ensina e educa de forma prazerosa, 

promovendo o desenvolvimento intelectual que facilita o estudo e passa a ser adotado 

comoestratégia para a aquisição de conteúdos escolares (Kishimoto,2003, pg28). 
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 A partir do século XIX os jogos começam a ganhar campo de pesquisa e passam a ser 

estudados por especialista na área como: psicólogos e pedagogos e psicopedagogos, e a partir 

de sua daí eles criam teorias tentando explicar as definições para o jogo. 

Atualmente nossa sociedade tem sofrido grandes transformações no que diz respeito as 

brincadeiras. O capitalismo por sua vez, com a finalidade de crescer a economia e gerar renda, 

inovou suas tecnologias e criou brinquedos inteligentes como tabletes e jogos eletrônicos que 

afastaram a criança das brincadeiras tradicionais como: pula corda, pique – esconde, polícia e 

ladrão e tantas outras, distanciando as crianças do contato físico e lúdico, consigo mesma e com 

outras pessoas.Segundo Pires (2008, p. 21), 

As mutações decorrentes do mundo moderno vão progressivamente afastando 

os indivíduos do convívio lúdico, principalmente nas grandes metrópoles. 

Diria ainda mais: que estas mutações alteram radicalmente a relação que os 

povos antigos mantinham através da atividade lúdica. Os tempos modernos 

impõem outras formas de lazer, deslocando o eixo do lazer compartilhado com 

outras formas de lazer individual. Estes últimos podem ser caracterizados nas 

relações do homem com a máquina (computador, televisão e etc.) (Pires 

(2008, p. 21). 

 Outro fator importante é que essas novas tecnologias acabam afastando as crianças do 

contato familiar. Assim, a sociedade começa a voltar-se para a escola como recurso para 

retomar as brincadeiras que faziam parte da aprendizagem da criança, fazendo com que elas se 

desenvolvessem de forma integral. 

 É pertinente mencionar que, não estamos tentando julgar ou desfavorecer a importância 

dos jogos eletrônicos, que diga-se de passagem são ferramentas que podem contribuir de forma 

significativa para a aprendizagem da aprendizagem dos alunos a medida que permite um grau 

elevado de concentração e raciocínio, mas tentar resgatar o brincar livre, coletivo e espontâneo 

que constrói identidade e acompanha o desenvolvimento das crianças na educação infantil. 

Pode-se entender a brincadeira como meio de interação social na educação na educação 

infantil que possibilita a crianças desenvolver capacidade de compreender sua realidade, 

descobrir o mundo ao seu redor e construir sua personalidade de forma criativa, voluntária e 

consciente através do convívio com crianças que possuem estilos de vida diferenciados no 

sentido cultural e social, visto que, cada família tem hábitos e costumes diferenciados e que de 

certa forma influenciam no desenvolvimento das personalidade de cada indivíduo. Daí a 

necessidade de ter esse contato e criar relações sociais e por meio da brincadeira aprender a 

lidar com personalidades e culturas diferenciadas. 
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 A brincadeira na educação infantil pode promover o desenvolvimento não só da 

aprendizagem, mas permitir que a criança  desenvolva habilidades corporais, morais e sociais: 

flexibilidade, criatividade, decodificação  de contextos, ocasionando num desenvolvimento da 

aprendizagem da língua materna com mais rapidez e  interação, ocasionando no 

desenvolvimento da comunicação, livre escolha, simbolismo, significação, que visam 

representar a realidade fazendo com que a criança expresse suas experiências de forma 

voluntária ou intrínseca. 

  A brincadeira é uma condição também imaginaria e que pode se adequar as 

necessidades da criança de acordo com a idade. Ou seja, um brinquedo que desperta interesse 

em uma criança de 6 meses, para outra criança de 3 anos pode não causar nenhum significado. 

Esse exemplo fomenta a ideia de que as crianças passam por fases de maturação em relação aos 

brinquedos e as brincadeiras e que elas mudam de acordo com a idade e a necessidade do 

momento. Assim, o brinquedo e as brincadeiras têm um papel fundamental no desenvolvimento 

das crianças e a partir delas que a criança constrói bases para desenvolver habilidades e criar 

relações entre situações reais e imaginárias aprendendo a distingui-las. 

Para Piaget, cada ato de inteligência de definido pelo equilíbrio entre duas 

tendências: assimilação e acomodação. Na assimilação, o sujeito incorpora 

eventos, objetos ou situações dentro de formas de pensamento, que constituem 

as estruturas mentais organizadas. Na acomodação, as estruturas mentais 

existentes reorganizam-se para incorporar novos aspectos do ambiente 

externo. Durante o ato de inteligência, o sujeito adapta-se ás exigências do 

ambiente externo, enquanto ao mesmo tempo, mantém sua estrutura mental 

intacta. O brincar, neste caso, é identificado pela primazia da assimilação 

sobre a acomodação, Ou seja, o sujeito assimila eventos e objetos ao seu eu e 

suas estruturas mentais ( Kishimoto, 2003, pg39). 

Outro benefício é que através dela as crianças aprendem a superar dificuldades que 

poderão dificultar sua aprendizagem, elas demonstram seus medos, experiências, dor e perda. 

Em nosso contexto atual é comum crianças participarem do dia a dia e conversas que só podem 

ser vivenciadas pelos adultos.  

Ao permitir que seu filho assista um filme com cenas de agressões, guerras, conflitos, 

consequentemente essa situação ocasionara numa reprodução de situações que foram 

vivenciadas por eles, seja de forma positiva ou negativa.De acordo com o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil, toda criança deve ter:  

Oportunidade de vivenciar brincadeiras imaginativas e criadas por elas 

mesmas, as crianças podem acionar seus pensamentos para a resolução de 

problemas que lhes são importantes e significativos. Propiciando a 

brincadeira, portanto cria-se um espaço no qual as crianças podemos 
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experimentar o mundo e internalizar uma compreensão particular sobre as 

pessoas, os sentimentos e os diversos conhecimentos (PCNs, 1998, vol. 1, pág. 

28)   

 Por exemplo, uma criança que foi ao médico e tomou injeção, ela poderá reproduzir 

essa experiência brincando de faz-de-conta, imaginando que é um médico, isto é, representa  

por meio da brincadeira suas experiências e assim,  vai aprendendo mais sobre o mundo em que 

vive; outra situação preocupante é quando crianças tem acesso a jogos agressivos ou 

conflituosos, consequentemente ela irá tentar resolver situações utilizando  as mesmas atitudes 

que observou, visto que a criança aprende por imitação e reproduzirá comportamentos 

agressivos, podendo machucar ou criar um ambiente de estímulos para que crianças que 

sofreram agressões desenvolvam  capacidade de revidar como resposta ao abusos sofrido na 

tentativa de resolver conflitos por meio de violência. 

 

4. CONCLUSÃO 

Por muito tempo o brincar era visto como uma atividade que servia somente para ocupar 

o tempo das crianças. Com o passar do tempo, através dos estudos de teóricos especialistas na 

área, essa ação passou a ter um novo significado, ou seja, começou-se a valorizá-la como uma 

prática que educa e ensina de forma lúdica e prazerosa.  

A brincadeira na educação infantil é uma maneira de fomentar a aquisição do saber e 

também um instrumento facilitador que permite estimular as potencialidades e alcançar novos 

horizontes e novas fontes para aprender, visto que a aprendizagem quando assimilada de forma 

lúdica torna-se mais significativa e oferece subsídios para que a criança desenvolva habilidades, 

competências e capacidades para interagir no meio em que vive, estabelecendo relações sociais 

e se desenvolvendo integralmente.  

Deste modo, O brincar na educação infantil é um instrumento de grande relevância no 

que tange ao processo de ensino e aprendizagem. É uma ação inerente ao ser humano e o 

acompanhou durante todo o seu desenvolvimento desde o útero da mãe. Permite que as crianças 

se desenvolvam em diferentes aspectos, sejam eles físicos, emocionais, intelectuais ou 

cognitivos.  

Além de ser uma ferramenta diferenciada na aquisição do conhecimento, estimula a 

curiosidade, cria situações reais fazendo com que as crianças aprendam a lidar com conflitos, 

criar hipóteses e compreender pontos de vistas diferenciados dos quais está acostumada. A 
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brincadeira cria um ambiente socializador, desenvolve a linguagem e autonomia da criança 

preparando-a para adentrar na series seguintes e consequentemente assimilar aprendizagem e 

superar desafios.  

Deste modo, torna-se indispensável que pais, professores e profissionais da educação 

utilize-a como parte de sua metodologia em sala de aula, integrando-a ao conteúdo trabalhado, 

para que tenha significado. Essa prática quando trabalhada em sala possibilita que a criança 

passe pelas fases do seu desenvolvimento de forma plena, à medida que assimila, acomoda e 

equilibra o conteúdo e posteriormente, de forma prazerosa prepara sua mente para agregar 

novos esquemas e prepara a criança para que cresça e perpasse pela infância de forma livre, 

construa sua identidade, crie, recrie e torne-se um adulto bem sucedido. 
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O PAPEL DO PROFESSOR CONTRA O BULLYING NOS PRIMEIROS ANOS 

EIXO TEMÁTICO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

DIAS, Valnéia Vieira1 

Orientadora: SILVA, Guadalupe de Moraes Santos2 

 

RESUMO  

O presente artigo tem como objetivos: verificar a importância e o papel do professor diante da 

prática de bullyingnos primeiros anos da criança no ambiente escolar; definir e caracterizar o 

bullyingno contexto escolar; identificar as principais situações de bullying nos primeiros anos 

da criança no ambiente escolar.A definição do bullying é recente, mas sua forma de 

manifestação, tanto pela postura do agressor, quanto pela do agredido, ocorrem desde quando 

passamos a conviver com grupos em que seus componentes são desiguais. A criança vítima de 

bullying é agredida, assediada, humilhada e excluída, criando a necessidade de percepção por 

parte do professor, que precisa ser conhecedor do que seja este tipo de comportamento, suas 

consequências e como se trabalhar pró ativamente para se evitar. A motivação deste artigo é ser 

mais uma contribuição para fomentar a discussão sobre a atitude a ser adotada ante às situações 

de desrespeito para com o outro durante as aulas. Em função desta prática por parte de alguns, 

e que afeta o estado emocional de muitos, este trabalho será desenvolvido.Este estudo 

caracterizou-sede uma pesquisa qualitativa e de cunho bibliográfico e tem como problema a ser 

debatido: qual o papel do professor no controle e na prevenção do bullying nos primeiros anos 

da criança na escola? 

PALAVRAS-CHAVE: Bullying. Professor. Séries iniciais 

 

ABSTRACT 

The present article aims to: verify the importance and the role of the teacher in the practice of 

bullying in the first years of the child in the school environment; define and characterize 

bullying in the school context; to identify the main situations of bullying in the first years of the 

child in the school environment. The definition of bullying is recent, but its form of 

manifestation, both by the attitude of the aggressor and by the aggressor, occur from when we 

come to live with groups in which their components are unequal. The bullying child is harassed, 

harassed, humiliated and excluded, creating the need for awareness on the part of the teacher, 

who needs to be aware of what this behavior is, its consequences and how to work proactively 

to avoid it. The motivation of this article is to be another contribution to foment the discussion 

about the attitude to be adopted before the situations of disrespect towards the other during the 

classes. Due to this practice on the part of some, and that affects the emotional state of many, 

this work will be developed. This study characterized a qualitative and bibliographical research 

and has as problem to be debated: what the role of the teacher in the control and bullying 

prevention in the early years of the child in school? 

KEY WORDS: Bullying. Professor. Initial Series. 
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INTRODUÇÃO  

O bullying é o tema deste trabalho, que é abordado dentro do universo escolar porque 

este ambiente traz a vítima e o agressor como menores, incapazes, e modo de ocorrência é 

peculiar, tornando difícil a responsabilização pelos danos causados. Se, por um lado, existe a 

dificuldade de responsabilizar agressores, há também a dificuldade que aparece no silêncio das 

vítimas e a omissão daqueles que assistem, fatos que podem incentivar o aumento destas 

práticas nefastas. 

Este estudo caracteriza-se como descritivo por expor dados e opiniões de autores sobre 

o tema, verificar com o compromisso de explicar o que descreve e detalha e tem como problema 

qual o papel do professor no controle e na prevenção do bullying nos primeiros anos da criança 

na escola. 

O bullying é um tema que tem afetado e chamado bastante a atenção de pais e 

educadores, e a escola e seus professores precisam estar preparados para lidar com esse tipo de 

situação, que ocorre desde outras épocas, porém apenas atualmente possui denominação e 

estudos apropriados para a gravidade que o assunto requer. É preciso que seja dada a devida 

importância ao tema, onde a ação proativa tem grande repercussão para lidar com estes casos.  

O papel do professor na situação de vitimização de algum aluno em decorrência do 

bullying, especialmente nos primeiros anos escolares, não pode ser a de omissão, pois tal atitude 

acaba reforçando os atos agressivos e violentos do mentor e dos participantes de tais ações, 

ainda que inconscientemente. 

Diante da gravidade que o tema requer, a informação e a identificação de formas 

insipientes (em razão da pouca idade), disfarçadas ou discretas de bullying requer atenção para 

a proteção da vítima, mas também a sensibilização para aquele que toma a iniciativa, pois, em 

muitos casos, este tem problemas também. 

Este tipo de violência simbólica e velada, não deixa marca física exposta e não acontece 

única e exclusivamente na escola. Porém, sendo a unidade escolar o lugar de maior percepção 

e de maior convívio social de crianças, é indiscutivelmente neste ambiente que há uma maior 

incidência do bullying, apesar de ocorrerem também nos ambientes recreativos e até mesmo na 

família. 

A definição do que venha ser o bullying é recente, mas a forma que se manifesta, tanto 

pela postura do agressor, quanto pela do agredido, ocorrem desde quando passamos a conviver 
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com grupos em que seus componentes são desiguais. A criança vítima de bullying é agredida, 

assediada, humilhada e excluída, criando a necessidade de percepção por parte do professor, 

que precisa ser conhecedor do que seja este tipo de comportamento, suas conseqüências e como 

se trabalhar pró ativamente para se evitar. 

Numa situação de bullying nos primeiros anos da criança, a família também necessita 

ter papel ativo juntamente com a escola, ambas com o intuito de obter mais informação e 

produzir uma forma de atuar mais resolutiva sobre o assunto, pois apenas se consegue 

identificar aquilo que se conhece. E dentro dessa seara, o presente trabalho buscará identificar 

o papel fundamental da identificação do bullying nos primeiros anos escolares da criança e oque 

um professor, que ministra suas aulas num ambiente de exposição, exerce na sua detecção e no 

seu combate em sala de aula ou dentro do ambiente escolar, onde o mesmo apresenta-se como 

mediador e condutor do processo educacional. 

O papel de interventor nas situações de violência e agressividade em sala de aula ou 

dentro da escola, dá à função educativa corpórea do professor uma dinâmica ainda maior e com 

um grau de responsabilidade que o obriga a sanar tal ambiente, para o alcance da principal 

função da escola: o ensino-aprendizagem. 

Com base nisto, este trabalho buscará responder ao seguinte problema: qual o papel do 

professor no controle e na prevenção do bullying nos primeiros anos da criança na escola? Além 

disso, tem como objetivos: verificar a importância e o papel do professor diante da prática de 

bullying nos primeiros anos da criança no ambiente escolar; definir e caracterizar o bullyingno 

contexto escolar; identificar as principais situações de bullying nos primeiros anos da criança 

no ambiente escolar. 

A atual realidade nas séries escolares iniciais tem no bullying um de seus grandes 

desafios, pois precisa promover um ambiente que favoreça à adaptação da criança à função 

educativa da sala de aula e da escola. Todavia, em muitas situações, o respeito às diferenças 

parece ser um comportamento inexistente e que enfrenta a violência física e psicológica como 

uma ação fora de controle.  

Este artigo se justifica como mais uma contribuição para fomentar ainda mais a 

discussão sobre a atitude a ser adotada ante as situações de desrespeito para com o outro durante 

as aulas. Em função desta prática por parte de alguns, e que afeta o estado emocional de muitos, 

este trabalho será desenvolvido. 

 

2. A IMPORTÂNCIA DA INTERVENÇÃO DO PROFESSOR FRENTE AO 

BULLYING NO ÂMBITO ESCOLAR 
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Recentemente, o bullying passou a ser investigado e teve intervenção da Psicologia no 

tratamento de suas conseqüências e de seus efeitos. Trata-se de uma ação produzida por um 

comportamento intencional, de longa duração e repetitivo, que agride, direta ou indiretamente, 

um indivíduo considerado mais fraco, ou que tenha poder menor dentre seus pares. Dentro de 

uma unidade escolar, o bullying surge com frequência associado à uma psicopatologia ou à uma 

delinqüência, e que pode se agravar com o tempo culminando com casos extremos de suicídio 

(OLWEUS E LIMBER, 2010). 

Bullying é uma palavra que tem origem inglesa, mas que muitos outros países, incluindo 

o Brasil, incluíram com a mesma grafia para caracterizar um tipo de violência verbal, 

psicológica e/ou física vivenciada por algumas pessoas em ambientes que vão desde o familiar 

até os ambientes acadêmicos ou educacionais. É uma prática danosa que existe há muito tempo, 

mas só começou a ser estudada através dos acontecimentos que surgiram e deixaram marcas de 

sangue e sofrimento em muitas famílias, como por exemplo, os massacres em escolas, conforme 

afirma Silva (2010). 

“As intervenções devem também promover o desenvolvimento destas 

competências e serem dirigidas não apenas aos envolvidos diretamente no 

bullying, mas igualmente aos demais envolvidos, como atores ou 

espectadores, que também contatam com estas situações, já que poderão ser 

aliados importantes na quebra do ciclo de agressões” (MASSARI, 2011, p.72). 

Para Massari (2011), inúmeros fatores individuais, comprovados em vários estudos, 

demonstram que crianças e adolescentes que sofrem com o bullying, necessitam de 

competências emocionais e sociais para conseguirem reagir ou se adaptar positivamente a este 

tipo de situação desagradável e ameaçadora. Silva (2010, p.44) complementa: 

Geralmente, as vítimas do bullying são pessoas que estão fora dos padrões 

considerados "normais" para a sociedade opressiva, como as crianças com um 

peso acima dos parâmetros normais, os que possuem um peso inferior, as 

crianças com dificuldades visuais, as que se dedicam aos estudos mais que os 

padrões da classe e, as com um comportamento fechado, com dificuldades na 

comunicação. Os agressores são as crianças com estrutura física avantajada, 

os populares, aqueles que não aceitam ser contrariados ou frustrados que, ao 

sair da escola, manifestam atitudes violentas, inclusive em alguns casos 

violência físicas, as quais imprimem em relação a crianças do sexo oposto. Os 

agressores desde muito cedo já apresentam sinais, pois na maioria das vezes 

não aceitam regras e possuem em sua personalidade traços de desrespeito com 

grandes tendências de praticar atos de maldade em relação aos seus colegas e 

ao educador. As manifestações de desrespeito, ausência de culpa e remorso 

pelos atos cometidos contra os outros podem ser observadas desde muito cedo 

(por volta dos 5 a 6 anos). Essas ações envolvem maus-tratos a irmãos, 

coleguinhas, animais de estimação ou empregados domésticos. 
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Pela análise da autora, pode-se perceber que existe um padrão considerado pelos 

agressores que possuem preferência por indivíduos que estejam fora dos modelos de 

normalidade na forma de agir, vestir e se comportar, e que uma atitude tão normal nas crianças. 

Esta seria a justificativa para a atitude de discriminação e de violência verbal e muitas vezes 

física, sempre envolvendo outros espectadores. Neste tipo de comportamento, não há 

sentimento de culpa, o que, certamente, torna o bullying muito mais difícil de ser combatido 

pois o agressor não sente como se fosse uma ação injusta ou errada.  

A autora ainda afirma que mesmo a vítima tendo, no futuro, algum tipo sucesso 

profissional ou algum tipo de realização em nível material, o mesmo não consegue esquecer tal 

violência pela qual sofreu numa determinada fase de sua vida, tenha sido esta psicológica ou 

física (SILVA, 2010). 

E prossegue afirmando que, graças a esta razão, pais e professores precisam estar 

permanentemente atentos aos fatos que tenham relação com o processo do desenvolvimento da 

criança, pois na maioria das vezes quando esta começa sua fase de crescimento, pode apresentar 

um comportamento diferenciado dos demais, podendo estar sendo uma vítima do bullying. E 

segue, ainda Silva (2010, p.47), listando algumas atitudes que podem se apresentar nas 

vítimas:falta de interesse pelos estudos;dores de cabeça, principalmente na hora de ir para a 

escola;perda e má conservação de materiais escolares; hematomas (muitas vezes discretos) pelo 

corpo;exclusão nos ambiente social;falta de amigos;medo em acesso. 

Pais e professores costumam ter nas mãos a varinha de cordão que aciona o 

poder da resiliência adormecida em cada ser humano. A observar atenta, a 

compreensão e o estimulo são capazes de despertar talentos inatos e fazer 

prospera-los com ajuda e apoio adequados (SILVA, 2010, p.49). 

 

Para Pereira (2008), a rejeição social que as vítimas frequentemente podem vivênciar é 

um sólido indicador de problemas de ajustamento na adolescência e na vida adulta. Além dos 

efeitos a longo prazo que também são preocupantes, especialmente os que estão relacionados 

com a autoestima e a capacidade de se relacionar com os outros. 

Pereira (2008, p.267) reflete sobre a importância do desenvolvimento saudável e afirma 

que “cada indivíduo aprende a ser um homem. O que a natureza lhe dá, quando nasce, não basta 

para viver em sociedade. Ele necessita do aprendizado que irá adquirir no decurso do 

desenvolvimento histórico da sociedade humana”. 

Arrieta (2000), numa justificativa para entender o que leva alguém a cometer o bullying, 

afirma que uma criança que dentro de casa aprendeu, de alguma forma, a colocar para fora com 

raiva ou um sentimento, pode vir a ser um agressor. E o agressor também foi no passado um 
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agredido e assimilou as bases dessa atitude no meio familiar. A autora afirma que essa é uma 

disfunção cerebral onde cerca de um por cento desses agressores são psicopatas, ou seja, não é 

a grande maioria. No caso do bullying, a grande maioria são pessoas que aprenderam dentro de 

casa com a violência dos pais ou praticada contra si, e perpetua essa violência tornando-se um 

agressor, que precisa de vítima e de espectador, para que se configure a ação completa. Trata-

se de um problema que, se não tratado e que tenha a devida atenção, tende a se tornar uma 

questão muito séria na sociedade. 

O bullying não pode ser visto apenas como um modismo emergente ou comportamento 

social negativo. O chamamento, indiscriminado, de um subconjunto de comportamentos 

agressivos como sendo bullying gera um grande prejuízo ao seu combate e sua prevenção, neste 

universo de ilícitos escondidos por trás do mesmo. Inexistindo no Brasil a tipificação criminal 

e autônoma de bullying, podem alguns desavisados acreditarem no absurdo de que o problema 

é meramente comportamental, afastando do mesmo qualquer outra repercussão mais grave 

(FANTE, 2005).É preciso deixar claro que o bullying em verdade se manifesta através de 

condutas autônomas, tais como ameaça, constrangimento ilegal, lesão corporal, vias de fato, 

injúria e preconceito, não podendo a comunidade escolar fechar os olhos para tais atos, 

acreditando tratar-se de um modismo social passageiro (FANTE, 2005).Ainda para Fante (2005), 

podemos imaginar que: 

 

O bullying trata de “brincadeiras” praticadas por crianças, cuja repressão e 

punição seria impossível por ausência, por exemplo, pelo fato de serem 

menores de idade, muitas vezes sem a noção nítida das consequências do seu 

ato. Ainda que pareça rígido, mas trata-se de ato que causa problemas sérios 

e como tal deve ser verificado com todo rigor. 

 

E finaliza afirmando que nomear genericamente todos os "comportamentos agressivos” 

como sendo bullying dificulta significativamente a compreensão das consequências envolvidas, 

o que em última análise, além de gerar um grande desserviço à sociedade, reforça, desde cedo, 

o sentimento de impunidade e incentiva flagrantemente este tipo de atitude que tantos prejuízos 

produz para quem sofre e para quem participa de um ambiente em que tal fato ocorra (FANTE, 

2005). 

O bullying no contexto escolar pode ser caracterizado por atitudes que incluem 

constranger, ofender, ameaçar, privar, danificar e injuriar, quase sempre praticadas por colegas 

mais fortes (ou que se encontram em bandos) e que hostilizam a vítima através de várias destas 

maneiras. Inclui, conforme Werthein e Cunha (2005, p.28), situações que envolvem:não 

permitir a passagem por determinado local (banheiros, salas, corredores, pátios, etc); privar a 
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liberdade por alguns instantes (o chamado “encarão”);exigir que suporte alguma conduta (trotes 

e prendas);ameaçar de lhe praticar algum mal; agredir com tapas, empurrões, cascudos, chutes, 

cuspes; e danificar algum objeto pessoal ou mesmo imputar à vítima xingamentos, apelidos, 

qualidades negativas, deformações ou algum tipo de fato ou comportamento que lhe cause 

humilhação ou dor profunda na alma, diminuindo-lhe a autoestima e o amor próprio. 

A preocupação com a prática do bullying nos primeiros anos escolares tem crescido 

bastante recentemente, apesar de tratar-se de um fenômeno muito antigo. Esta prática tem sido 

tratada recentemente não como um problema de ordem pessoal onde aquele que sofre tem que 

lidar por si próprio com tal situação (Smith, 2016).  

Uma das formas de violência escolar, que tem merecido grande atenção por 

parte de pesquisadores nas últimas décadas, tem sido denominada, na 

literatura internacional, como bullying. Bullying é uma forma de violência 

frequente ocorridas entre colegas na escola. Alguns autores têm utilizado o 

termo intimidação para se referirem ao fenômeno. (Pinheiro, 2006. p.4). 

 

Desde o final dos anos 80, o bullying despertou a atenção de diversas áreas envolvidas 

com o processo educacional em diversos países do mundo como o Japão, a Grã-Bretanha, a 

Holanda, o Canadá e os Estados Unidos (Smith, 2016).  

Atualmente, as preocupações e investigações sobre o mesmo não se restringem apenas 

às unidades escolares, tendo em vista que pode ocorrer em diversos outros contextos, como em 

casa ou junto a outros familiares. Ainda assim, o bullying desperta grande interesse, 

especialmente pelo fato de atrapalhar todo o processo de ensino-aprendizagem, num ambiente 

em que estão interagindo crianças e adolescentes, além de sujeitar a comunidade escolar as 

cenas de constrangimento que maculam o crescimento intelectual dos estudantes (Smith, 

2016).Para Beane (2006, p.48): 

Os alunos que não estejam diretamente envolvidos, sendo apenas 

observadores, ou que colaboram com os agressores, ainda que contra os seus 

verdadeiros sentimentos, terão que lidar com essa incongruência de emoções 

ao longo da vida, e há estudos que também apontam para um aumento 

significativo da experiência subjetiva de vulnerabilidade e insegurança 

pessoal, de depressão, ansiedade, solidão e baixa autoestima, assim como de 

alguns comportamentos violentos. 

Para Ball et al. (2008), são diversas as investigações que têm se dedicado à descoberta 

dos fatores de risco associados ao bullying em sala de aula, uma vez que tal estudo permite uma 

compreensão maior do que está na origem do problema, bem como o que o faz ter longevidade. 

O autor também afirma que a problemática do bullying não é exceção, e sofre uma forte 

influência genética que culmina com este tipo de comportamento, além do fato de que muitos 
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espectadores de situações desse tipo de violência, muitas vezes inadvertidamente e sem muita 

ciência, favorecem a pseudo aceitação desta atitude (BALL ET AL., 2008). 

É evidente que, apesar da maioria dos casos de bullying acontecerem na escola, a sua 

prevenção deverá abranger todos os ambientes que a criança ou o adolescente frequentam, e 

onde todos possuem um papel importante para a inibição desta prática. As pessoas de 

convivência mais próxima ou íntima com estas crianças e jovens, bem como são grandes 

responsáveis por muito do que é decisivo na sua formação, demonstrando-lhes as crenças e os 

valores adotados em toda a sociedade. Neste universo de risco, as famílias são peças 

fundamentais, no sentido da orientação dos agressores, e na mais precisa identificação de 

eventuais ou potenciais vítimas (BEANE, 2006). 

A maioria dos casos de bullying ocorrem dentro do ambiente escolar, onde em muitos 

casos a vítima se queixa da negligência e da falta de percepção por parte de professores para as 

agressões físicas ou psicológicas sofridas. Entretanto, o que acontece na prática é uma falta de 

conhecimento a respeito do bullying, e que faz com que os educadores, através de seu convívio 

diário especialmente com crianças, percam uma grande oportunidade de auxiliar na redução 

desta atitude dentro das primeiras séries no ambiente escolar (PINHEIRO, 2006). 

Júnior (2018) afirma que, quando as crianças se sentem protegidas no ambiente escolar, 

e recebem a atenção devida dos professores em uma relação de atenção construída com respeito 

e afeto, tendem a reduzir o processo de vitimização e melhorar consideravelmente a 

aprendizagem e reduzir a evasão escolar. E prossegue observando que, para auxiliar os 

professores e profissionais da educação nesta luta, pesquisadores desenvolveram critérios 

básicos para o diagnóstico de bullying e para diferenciá-lo de outras formas de violência. Neto 

(2015, p.93) afirma que: 

Quando tratamos do bullying escolar nas séries iniciais, fica evidente que se 

fala dos alunos, direção, funcionários, mas, principalmente, da importância 

dos professores numa área que expõe pela necessidade disciplinar. Entretanto, 

este fenômeno está presente em quase todas as aulas, bem como acontece na 

presença do professor. Muitas vezes, pode o professor mesmo chamar a 

atenção de um aluno de uma forma que o expõe e isso serve de exemplo para 

os outros, pensando que podem fazer igual, e assim o fazem, em muitos casos, 

de forma piorada.  

Na linha do que os autores destacados apresentam, podemos afirmar que é importante 

que se tenha a consciência da natureza do papel do professor, pois este é de extremo significado 

para que se tenha numa aula como a que se produz em séries iniciais, um ambiente respeitoso 

mutuamente, mas que também os alunos possam se informar e entender sobre a necessidade de 

se manter o respeito pelo colega, promovendo a ética no comportamento desde a idade infantil.  
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A crítica injusta é uma das formas de má comunicação, que provoca 

ressentimento, hostilidade e deterioração de desempenho, seja em que idade 

for. Não se pode atribuir ao docente toda responsabilidade do bullying na sala 

de aula. Se o professor transmite aos alunos a importância do respeito, 

amizade e companheirismo podem mudar esta realidade. O professor também 

deve ter muito cuidado, pois ao invés de ser um parceiro, um interventor para 

ajudar na prevenção, pode acabar sendo um agressor, mesmo sem ter a 

intenção. Essas atitudes são muito comuns no ambiente escolar e o professor 

sem se dar conta abriu brechas para a ocorrência do bullying no ambiente 

escolar. Pinheiro (2006, p.49) 

Oliveira (2012) comenta que as atitudes de violência estão por toda parte e, quando 

ocorrem na escola, não deixam de ser o reflexo da sociedade que entra em unidades escolares 

com um nome distinto, em que muitas pessoas não sabem o que representa (o bullying). Como 

constata-se pelos textos e comentários expostos neste artigo, a atitude agressiva e vexatória tem 

várias maneiras de se apresentar e os educadores precisam estar atentos para que os alunos não 

se sintam intimidados com aqueles que se sentem os mais “espertos” e que pensam que são os 

melhores, principalmente como ocorre nas aulas nos primeiros anos. Em casos muitas vezes 

comuns, alguns professores das séries iniciais não identificam a ocorrência do bullying, pois 

normalmente as crianças não querem expor ou deixar transparecer o problema, por acreditarem, 

de maneira errada ou inconsciente, que o educador, por exemplo, nada tem a fazer para ajudá-

la, ou ainda que se trata de situação de normalidade dentro da sala de aula. Neste sentido, o 

tema é de extrema gravidade, como atesta Pereira (2002, p.24): 

Agressividade/bullying são comportamentos de intimidação e que apresentam 

um conjunto de características comuns, entre as quais se identificam várias 

estratégias de intimidação do aluno e que resulta em práticas violentas 

exercidas por um grupo ou individualmente. Alem dos termos utilizados 

podem se classificar também como: agredir, vitimar, violentar, maltratar, 

humilhar, intimidar, assédio sexual ou abusos, e entre crianças fazer mal, 

chatear, pegar no pé. 

 

O professor, dentro de qualquer ambiente escolar, especialmente nos primeiros anos, é 

o melhor exemplo de profissional que não deve resolver conflitos na forma violenta. Porém, 

não adianta acreditar que o bullying só é problema dos educadores quando ocorre dentro das 

unidades escolares, já que o papel da escola também é construir uma relação comunitária em 

que todas as relações, dentro ou fora da escola, sejam respeitosas e mantenham-se saudáveis e 

seguras. Não se pode esquecer, também, da figura do espectador, que é aquele que aplaude, 

ainda que contra a sua vontade íntima, a ação de bullying.  

É preciso se conscientizar a todos que o bullying é uma atitude de contexto, onde todos 

que atuam nesse caso, são responsáveis (PEREIRA, 2002).Lopes Neto (2005) ressalta que as 
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vítimas, os agressores e as supostas testemunhas de uma ação de bullying também enfrentam 

consequências físicas, psíquicas e emocionais, tanto a curto, como a longo prazo, que podem 

causar desde dificuldades acadêmicas, sociais e emocionais, até problemas legais.Na visão do 

autor: 

Evidentemente, as crianças não são acometidas de maneira uniforme, mas 

existe uma relação direta com a frequência, duração e severidade dos atos de 

bullying. Pessoas que sofrem bullying quando crianças são mais propensas a 

sofrerem depressão e baixa autoestima quando adultos. Da mesma forma, 

quanto mais jovem for a criança frequentemente agressiva, maior será o risco 

de apresentar problemas associados a comportamentos anti-sociais em adultos 

e à perda de oportunidades, como a instabilidade no trabalho e 

relacionamentos afetivos pouco duradouros. (LOPES NETO, 2005). 

Araújo (2014, p.73) também avalia a relativa dificuldade da postura do professor diante 

do bullying em sala de aula ao afirmar que:  

Professores possuem dificuldades em lidar com o bullying tanto numa aula 

quanto em outros ambientes da escola. Podemos atribuir essa dificuldade à 

forma como o bullying é praticado, pois é comum na maioria dos casos os atos 

violentos serem praticados de forma dissimulada e/ou longe dos olhares do 

corpo docente. Constatou-se que os professores, perante os casos de bullying, 

ressaltam ao aluno a necessidade de intervenção, isso porque o aluno sente-se 

desamparado em meio às brigas e confusões e almeja que os professores 

solucionem os conflitos no âmbito escolar, o que reforça o “saber que/o quê” 

do bullying em detrimento do “saber como lidar com. 

Sendo a escola a principal fonte de modelos e padrões para o desenvolvimento do 

indivíduo e de sua personalidade, graças à contribuição para que o aluno alcance a interação e 

integração social, de forma decisiva durante a infância, Heller (1972, p.44) faz uma afirmação 

que, ainda que numa outra época, soa bastante atual:  

De duas maneiras chegamos a ultra generalização característica de nosso 

pensamento e de nosso comportamento cotidianos: por um lado, assumimos 

estereótipos, analogias e esquemas já elaborados; por outro, eles nos são 

“impingidos” pelo meio em que crescemos e pode-se passar muito tempo até 

percebermos com atitude crítica esses esquemas recebidos, se é que chega a 

produzir-se tal atitude.  

 

Com este e artigo, almeja-se destacar a importância da atuação do professor nas ações 

preventivas e combativas contra o bullying. Seu papel é indispensável, mas também necessita 

contar com o suporte de uma prática pedagógica em equipe e interdisciplinar, dando à aula a 

condição de inibir tais atitudes, protegendo aqueles que, no conceito de alguns, sejam inferiores 

ou diferentes, ou que tenham performances que justifiquem uma atitude dessa natureza. 

Os professores devem estar atentos para a necessidade de oportunizar situações 

cognitivas em suas aulas que contemplem e valorizem e respeito e o bom relacionamento dentro 
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da aula, promovendo uma interação que valorize o “saber conviver” e a necessidade de respeitar 

as diferenças étnico-raciais ou físicas. Espera-se, com o presente artigo, que seja dada uma 

contribuição para a ampliação e a reflexão sobre a enorme importância do professor frente à 

ameaça do bullying nas primeiras séries, e de suas consequências frente aos alunos e em toda a 

unidade escolar. Neto (2015, p.91) apropriadamente reflete: 

É preciso ter consciência de que a atuação do professor é de extrema 

importância para se obter na sala de aula e no contexto escolar um clima de 

respeito mútuo, fazendo com que os alunos entendam a importância de 

respeitar o colega, de dialogar ao invés de ofender e brigar. É fundamental o 

papel do professor enquanto mediador. A prática e gravidade do bullying 

estabelecida no contexto escolar por parte dos alunos deve ser combatida. Isso 

indica que a escola deve desenvolver estratégias para que iniba tal prática, mas 

também metodologias pedagógicas e formação por parte dos professores para 

se refletir e minimizar tais atitudes. 

 

Ficou claro que é necessário que, depois do reconhecimento e o entendimento sobre as 

características e manifestações deste fenômeno, os professores devem trabalhar as diversas 

formas de expor o bullying como algo sério e que precisa ser evitado ao máximo dentro de 

qualquer unidade escolar, incluindo a formação nos primeiros anos escolares e suas 

peculiaridades. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Este artigo procurou retratar a dificuldade e a importância do desafio que é a prática de 

bullying nas primeiras séries, em que a personalidade da criança está em formação e a 

convivência num ambiente com atitudes vexatórias ou invasivas pode moldar sua própria visão 

educacional, além de outras consequências que possam ser manifestadas durante todo o resto 

de sua vida. 

De acordo com os autores estudados neste artigo, pode-se afirmar que o bullying é algo 

bastante presente, principalmente, no dia-a-dia escolar das crianças e adolescentes. Esta 

manifestação está relacionada com a violência e agressão praticada em crianças e/ou jovens, e, 

geralmente, os agressores são oriundos de ambientes familiares ou com comportamentos 

violentos no seu cotidiano. Suas vítimas, normalmente, são pessoas com características 

diferenciadas, e que se tornam alvos fáceis de agressores. Tais vítimas carregam sequelas de 

diversos tipos de perturbações que podem ser de ordem psicológica, e que faz com que as 

mesmas não consigam superar diversas dificuldades na sua vida adulta. 

A gravidade do problema faz com que necessitemos estar atentos às diversas possíveis 

causas, e que vão desde questões familiares crônicas, até à simples falta de aptidão para interagir 
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com outras crianças. É notório também que existe entre os alunos uma carência afetiva e a 

ausência de modelos mais humanos que sirva de ponto de referência para o comportamento e a 

atitude dentro do ambiente escolar. 
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

EIXO TEMÁTICO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Wanderclécia dos Santos Brito1 

ORIENTADORA: Prof. Guadalupe de Moraes santos Silva2 

RESUMO  

As brincadeiras são instrumentos pedagógicos de suma importância no desenvolvimento e na 

aprendizagem da criança. Este artigo tem o objetivo de analisar a brincadeira como ferramenta 

eficaz no trabalho pedagógico para o processo de ensino-aprendizagem na educação infantil. O 

referencial teórico tomou por base estudos e pesquisas bibliográficas, principalmente nas 

teorias de Oliveira(2002), Winnicott(1975), Kishmoto(1995), Vygotsky(1984). A escolha do 

tema foi motivada pelo fato de que as brincadeiras são de suma importância para a 

aprendizagem e que na alfabetização podemos utilizar diversos jogos que podem contribuir de 

forma significativa para o desenvolvimento da criança, contribuindo na aprendizagem e no 

desenvolvimento global da criança. Este artigo justifica-se pela preocupação em entender as 

relações e transformações que o ato de brincar tem passado. Desta forma o problema abordado 

foi: as brincadeiras podem ser um fator pedagógico importante para o processo de ensino-

aprendizagem na educação infantil? A brincadeira é de fundamental importância na educação 

infantil e é um meio que a criança utiliza-se para desenvolver e aprender a se relacionar com 

outras crianças e o mundo em que estão inseridos. 

Palavras-chave: Brincadeira. Desenvolvimento. Educação Infantil. 

 

SUMMARY 

Play is a pedagogical tool of paramount importance in the development and learning of the 

child. This article aims to analyze play as an effective tool in the pedagogical work for the 

teaching-learning process in early childhood education. The theoretical reference was based on 

studies and bibliographical researches, mainly in the theories of Oliveira (2002), Winnicott 

(1975), Kishmoto (1995), Vygotsky (1984). The choice of theme was motivated by the fact that 

the games are extremely important for learning and that in literacy we can use several games 

that can contribute significantly to the development of the child, contributing to the learning 

and overall development of the child. This article is justified by the concern to understand the 

relations and transformations that the act of playing has passed. Thus the problem addressed 

was: can play games be an important pedagogical factor for the teaching-learning process in 

early childhood education? The play is of fundamental importance in the education of children 

and is a means that the child uses to develop and learn to relate to other children and the world 

in which they are inserted. 

Keywords: Play. Development. Child education. 
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INTRODUÇÃO 

O mundo da brincadeira, que geralmente faz parte do universo infantil está dentro de 

cada ser humano. As vivências da infância costumam deixar marcas que muitas vezes são 

inesquecíveis na vida, e o sujeito em sua fase adulta pode trazer parte dessas marcas infantis 

nos atos diários, como: gestos, modo de falar e manias. O ser humano tem a capacidade de 

armazenar dados da infância, tanto os bons quanto os ruins, como se fosse uma memória “extra” 

fica no íntimo por fazer parte da história pessoal e social, e os brinquedos e brincadeiras são 

parte integrante dessa memória, por ser parte de experiências vivenciadas.  

Os estudiosos Kishimoto (1995) e Vygotsky (1984); concordam que as características 

principais do brincar são: comunicação e expressão, associando pensamento e ação; um ato 

instintivo voluntário; uma atividade exploratória; ajuda às crianças no seu desenvolvimento 

físico, mental, emocional e social; uma forma de viver e não apenas um passatempo. O brincar 

é importante porque incentiva a utilização de brincadeiras e jogos.  

As relações nas escolas estão congeladas e os conhecimentos ritualizados. Na maioria 

das vezes a automação do ensino distorce a relação entre o jogo e a aprendizagem. Para que a 

atividade ocorra sobre a forma de jogo torna-se necessário situá-lo na trajetória do 

desenvolvimento infantil, tanto o jogo simbólico, o de exercício e o de regras exercem um papel 

fundamental sobre o desenvolvimento infantil.  

A escolha do tema foi motivada pelo fato de que as brincadeiras são de suma 

importância para a aprendizagem e que na alfabetização podemos utilizar diversos jogos que 

podem contribuir de forma significativa para o desenvolvimento da criança, contribuindo tanto 

na aprendizagem como no desenvolvimento sociopolítico, pessoal e cultural, de modo a facilitar 

o processo de ressocialização da criança. O estudo justifica-se pela preocupação em entender 

as relações e transformações que o ato de brincar tem passado. 

Este artigo tem o objetivo de analisar a brincadeira como ferramenta eficaz no trabalho 

pedagógico para o processo de ensino-aprendizagem na educação infantil. Desta forma o 

problema abordado foi: as brincadeiras podem ser um fator pedagógico importante para o 

processo de ensino-aprendizagem na educação infantil?   

O ato de brincar é uma atividade existente desde os tempos remotos, de tempos e 

lugares diferentes diversificando-se a partir do contexto sociocultural e histórico em que a 
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criança está inserida. O brincar é uma das atividades que a criança mais gosta, cabendo ao 

professor mediar esse momento, orientando e explicando o sentido e o porquê daquele brincar 

em meio aos exercícios praticados em sala de aula. 

O exercício de brincar proporciona também desenvolvimento, não sendo apenas um 

instrumento didático mediador da aprendizagem, uma vez que, os jogos, brincadeiras e 

brinquedos estimulam áreas importantes como, a motricidade, inteligência, sociabilidade, 

afetividade e criatividade. 

O método de pesquisa escolhido para esse estudo é o qualitativo e bibliográfico, pois 

a temática analisada tem o objetivo de garantir maior precisão nos resultados por meio de 

bibliografias, evitando assim distorções na análise e interpretação dos dados, possibilitando no 

final uma margem de segurança quanto à informação passada. O referencial teórico tomou por 

base estudos e pesquisas bibliográficas, principalmente nas teorias de Oliveira (2002), 

Winnicott (1975),Kishimoto (1995), Vygotsky (1984). 

Diante disto, considero de extrema importância o ato do brincar no processo de ensino-

aprendizagem das crianças da Educação Infantil. Visto que, esse ato proporciona a satisfação a 

todas as necessidades da criança, pois a brincadeira traz motivação e proporciona aprendizagem 

e criatividade. 

2. O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A fase da infância é o momento principal do ser humano, é a idade das brincadeiras, 

das pequenas descobertas. Compreende-se que, é por meio das brincadeiras que a criança se 

satisfaz em diferentes momentos de sua vida, que executa seus interesses futuros, sacia suas 

necessidades lúdicas e manifesta seus desejos intrínsecos, tornando o ato de brincar um 

momento privilegiado de inclusão na realidade, uma vez que, conseguem expressar e refletir a 

forma como querem ordenar, organizar, construir e desconstruir o mundo em que vivem.  

 

“Ao brincar, a criança não está preocupada com os resultados. É o prazer e a 

motivação que impulsionam a ação para explorações livres. A conduta lúdica, 

ao minimizar as consequências da ação, contribui para a exploração e a 

flexibilidade do ser que brinca [...]. Qualquer ser que brinca atreve-se a 

explorar, a ir além da situação dada na busca de soluções pela ausência de 

avaliação ou punição [...]. O ato lúdico representa um primeiro nível de 

construção do conhecimento, o nível do pensamento intuitivo, ainda nebuloso, 

mas que já aponta uma direção. O prazer e a motivação iniciam o processo de 

construção do conhecimento, que deve prosseguir com sua sistematização, 
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sem a qual não se pode adquirir conceitos significativos”. (KISHIMOTO, 

2002, p.143-144). 

 

Existem várias maneiras de brincar: individualmente, em grupo, entre crianças de 

idades diferentes, entre adultos e crianças. Existem também diferenças entre brincadeiras 

organizadas pelas próprias crianças, brincadeiras tradicionais, jogos, atividades lúdicas, com 

conteúdos específicos. 

Na criança, em sua fase de desenvolvimento é muito fácil perceber a presença o 

egocentrismo, por exemplo, é muito difícil a criança aceitar a regra do “outro”, construindo ela 

mesma a sua própria regra. Em um jogo, de regras, esta não é capaz de aceitar as regras já 

existentes, seguindo as suas próprias. Segundo Piaget (1978, p.15) “Cada uma segue as suas 

próprias, sem parecer sentir necessidade de regular as diferentes condutas a partir de uma 

referência única”.  

Durante o período da Educação Infantil é que a criança começa a realizar atividades 

que envolvam a brincadeira, os jogos e a música. Tudo o que a criança precisa realmente saber, 

ela aprende na infância. 

2.1- O QUE É O BRINCAR? 

O brincar é algo natural no dia a dia das crianças, ele é criativo, prazeroso e espontâneo. 

Caracteriza-se como uma forma de expressão criativa que promove o conhecimento, que 

acompanha à criança desde seu nascimento. Segundo o RCNEI através do brincar, que a criança 

tem a possibilidade de lidar, estabelecer relações com outras pessoas e com ela mesma.  

De acordo com Brasil. Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (RCNEI) 

(1998, p.27), “no ato de brincar, os sinais, os gestos, os objetos, os espaços valem e significam 

outra coisa daquilo que aparenta ser. Ao brincar as crianças recriam e repensam os 

acontecimentos que lhe deram origem, sabendo que estão brincando”.  

É através da brincadeira que a criança caminha para novos espaços e descobrimentos 

da sua própria vida na sociedade. “É no brincar e somente no brincar, que o indivíduo, criança 

ou adulto pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral: e é somente sendo criativo que 

o indivíduo descobre o eu (self)” (WINNICOTT, 1975, p.80). Neste sentido, para o Referencial 

Curricular Nacional da Educação Infantil (RCNEI):  
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“O principal indicador da brincadeira, entre as crianças, é o papel que 

assumem enquanto brincam. Ao adotar outros papéis na brincadeira, as 

crianças agem frente à realidade de maneira não literal, transferindo e 

substituindo suas ações cotidianas pelas ações e características do papel 

assumido, utilizando-se de objetos substitutos”.  (BRASIL, 1998, p. 27). 

 

O ato de brincar muitas vezes é visto como algo que não é sério e que não tem importância 

para o aprendizado. O momento da brincadeira proporciona a criança grande desenvolvimento. Através 

da brincadeira ela aprende, explora o mundo, possibilidades, relações sociais, cria sua autonomia de 

ação, organiza emoções. Portanto, é fundamental estarmos atentos para a importância do brincar na vida 

e no desenvolvimento motor e afetivo das crianças. É por meio da brincadeira que a criança descobre e 

se insere no mundo através do universo lúdico, de forma divertida e espontânea. 

 

2.2- DIFERENÇAS ENTRE JOGO E BRINCADEIRA 

O conceito de jogo pode ser bem amplo dependendo da ideia que temos quando 

falamos nele já que possuem regras e especificidades diferentes para cada faixa etária.  

“Muitas propostas pedagógicas para creches e pré-escolas baseiam-se na 

brincadeira. O jogo infantil tem sido defendido na educação infantil como 

recurso para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças. O Modo como 

ele é concebido e apropriado pelos professores infantis. Os que trabalham com 

a educação de criança até 6 anos falam muitas vezes em jogo simbólico, sem 

contundo, dar mostras, de terem elaborado de um modo mais científico como 

ele ocorre e qual sua função no desenvolvimento humano”. (OLIVEIRA 2002, 

p. 230). 

 

Kishimoto (1995, p.48), por sua vez, afirma que “o jogo pode ser visto como: primeiro 

- o resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto social; segundo - 

um sistema de regras e terceiro - um objeto”. Desse modo, a definição de jogo varia de acordo 

com o contexto social, e de sua finalidade, dependendo assim o seu conceito do significado que 

cada sociedade lhe atribui. Para BUENO (2010, p 25) o jogo é uma atividade mais estruturada 

e estabelecida por regras explicitas, podendo ser utilizadas tanto por crianças como por adultos.  

Por meio de uma aula lúdica, o aluno é estimulado a desenvolver sua criatividade. 

Sendo sujeito do processo pedagógico, o professor precisa despertar no aluno o desejo do saber, 

a vontade de participar e a alegria da conquista.  
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A escola de educação infantil é um lugar favorecido para o uso de jogos e brincadeiras, 

na medida em que as crianças passam a maior parte de seu tempo dentro das escolas, o ato de 

brincar deve ser valorizado e estimulado educadores: 

“O jogo é, portanto, sob as suas duas formas essenciais de exercício sensório-

motor e de simbolismo, uma assimilação da real à atividade própria, 

fornecendo a esta seu alimento necessário e transformando o real em função 

das necessidades múltiplas do eu. Por isso, os métodos ativos de educação das 

crianças exigem todos que se forneça às crianças um material conveniente, a 

fim de que, jogando, elas cheguem a assimilar as realidades intelectuais que, 

sem isso, permanecem exteriores à inteligência infantil”.  (PIAGET, 1978, 

p.160) 

 

A brincadeira é uma atividade existente desde os primórdios, de tempos e lugares 

diferentes diversificando-se a partir do contexto sociocultural e histórico em que a criança está 

inserida. A brincadeira é uma recreação que pode ser adaptada em conformidade com a 

imaginação e criatividade da criança e do adulto. Segundo Wajskop (2007, p.25), 

“A brincadeira, desde a antiguidade, era utilizada como um instrumento para 

o ensino, contudo, somente depois que se rompeu o pensamento românico 

passou-se a valorizar a importância do brincar, pois antes, a sociedade via a 

brincadeira como uma negação ao trabalho e como sinônimo de irreverência 

e até desinteresse pelo que é sério”.  

 

As brincadeiras conhecidas nas décadas das vovós, das mães, dos pais, etc., perdura 

até os dias atuais nas vidas das crianças, com diferentes versões, isso porque, na atualidade, 

tem-se diferentes espaços geográficos, culturas e como novidade a globalização da era da 

informação e da tecnologia.  

Brincadeiras são universais, é uma atividade historicamente presente na vida da 

humanidade ao longo dos tempos, tornando-se parte cultural de um povo. O brincar faz parte 

da atividade natural na vida da criança, é cotidiano, espontâneo, divertido, prazeroso, criativo 

e o melhor, descompromissado. Para BUENO (2010, p.27).  

“As brincadeiras se constituem como lazer e ensinamento para a própria 

criança, pois é por meio da mesma que a criança pode discernir situações, 

resolvê-las e aprender ao mesmo tempo”. 

Ao analisar o papel do jogo na educação infantil, KISHIMOTO (1997), diferencia 

brinquedo e material pedagógico:  
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“Ao permitir a manifestação do imaginário infantil, por meio de objetivos 

simbólicos dispostos intencionalmente, a função pedagógica subsidia o 

desenvolvimento integral da criança. Neste sentido, qualquer jogo empregado 

na escola, desde que respeite a natureza do ato lúdico, apresenta caráter 

educativo e pode receber também a denominação geral de jogo educativo”.  

(KISHIMOTO, 1997p. 90). 

 

Comparando os conceitos de jogo e brincadeira podemos perceber que existe uma 

diferença entre eles pois, o jogo é uma atividade que possui regras e a brincadeira é uma 

atividade livre que permite que as crianças usufrua de sua imaginação. Segundo MAUDIRE 

(1988 s/n): 

“Fazendo distinção entre jogo e brincadeira pode-se dizer que o jogo é uma 

atividade com regras que define uma disputa “que serve para brincar” e 

brincadeira é o ato ou efeito de brincar, entreter-se, distrair-se com um 

brinquedo ou jogo. É difícil de determinar um conceito para jogo e outro para 

brincadeiras, sendo que ambos se entrelaçam muito na aprendizagem lúdica e 

desenvolvimento da criança”. 

Com isso podemos perceber que o professor precisa ter o conhecimento e fazer o uso 

necessário de ambas as praticas para que o desenvolvimento das crianças ocorra de maneira 

apropriada e livre. Além disso, os educadores precisam possui concepções claras sobre a 

importância do ato de brincar, bem como dos jogos, brinquedos e brincadeiras para o 

desenvolvimento social, físico, afetivo e cognitivo das crianças que puderam ser confirmadas 

por diversos teóricos.  

3. AS BRINCADEIRAS COMO FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

A respeito da mediação do professor nas situações de aprendizagem da criança, o 

Referencial curricular Nacional da Educação Infantil (RCNEI), afirma que:  

“Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidado, brincadeiras e 

aprendizagem orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o 

desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal de ser e estar 

com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o 

acesso, pelas crianças aos conhecimentos mais amplos da realidade social e 

cultural”.   (BRASIL, 1998, p.23).  

Dessa forma, não basta que as crianças brinquem sozinhas de maneira dispersa, o 

professor deve orientar todo o processo educativo de forma integral para que os objetivos do 

desenvolvimento pleno da criança sejam alcançados, respeitando sempre sua condição, e 
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entendendo que cada uma aprende de forma diferente de acordo com suas limitações e 

individualidades. O professor é então peça fundamental nesse processo. 

De acordo com Fortuna (2003, p.35) “é importante que o educador insira o brincar em 

um projeto educativo, com objetivos e metodologia definidos, o que supõe ter consciência da 

importância de sua ação em relação ao desenvolvimento e à aprendizagem das crianças”. 

O papel do professor é de mediador, de alguém que auxilia os educandos a criar um 

espaço no quais professores e alunos trazem suas experiências e tem a oportunidade de 

reaproveitá-las, trocá-las e expandi-las. 

“Cabe ao professor conhecer o seu aluno, as dificuldades e fatores que o 

cercam, para poder dispensar sobre ele um olhar diferente, crítico e amigo, um 

olhar que enxergue as reais possibilidades de aprendizagem e possa adotar 

metodologias também diferenciadas de ensino, oportunizando a todos 

chegarem ao seu objetivo”. (FREIRE, 1983, p. 28) 

Paulo Freire (1983) mostra uma pedagogia diferenciada à ação do professor, que 

planeje, refaça, busque informações, seja exigente e compreensivo, coerente, flexível, resolva 

problemas, tome decisões, sendo assim, motivador, mediador relacionando em diferentes 

momentos sabendo olhar as diferenças de seus alunos.  

Nessa perspectiva, o brincar, é, pois, uma ferramenta altamente eficaz no 

desenvolvimento das atividades pedagógicas em momentos oportunos e alcança resultados 

satisfatórios que sem esse recurso provavelmente não chegaria. Para Winnicott, “há uma 

evolução direta dos fenômenos transicionais para o brincar, do brincar para o brincar 

compartilhado, e deste para as experiências culturais” (WINNICOTT, 1975, p. 76) 

 

3.1 OS BENEFÍCIOS DAS BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A utilização de brinquedos com fins pedagógicos me leva a crer que o uso desses 

materiais é de grande importância no processo de aprendizagem e de desenvolvimento infantil. 

Quando os professores promovem atividades usando a brincadeira para dá prazer e interação à 

criança, percebe-se que é muito relevante esse brincar para o seu desenvolvimento. O brincar 

livre também é importante e promove esse processo de aprendizagem, por isso deve ser 

incentivado e promovido pelos educadores. De acordo com Almeida (2005, p. 5)  

“A brincadeira se caracteriza por alguma estruturação e pela utilização de 

regras. A brincadeira é uma atividade que pode ser tanto coletiva quanto 

individual. Na brincadeira a existência das regras não limita a ação lúdica, a 
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criança pode modificá-la, ausentar-se quando desejar, incluir novos membros, 

modificar as próprias regras, enfim existe maior liberdade de ação para as 

crianças”. 

 

Vygotsky em sua teoria criou um conceito visando explicar de que forma a experiência 

social auxilia no desenvolvimento cognitivo. Este é denominado zona de desenvolvimento 

proximal, sendo caracterizada pela distância entre o nível atual e real de desenvolvimento. Para 

esse estudioso, aprendizado e desenvolvimento estão inter-relacionados desde o primeiro dia 

de vida e é enorme a influência do brinquedo no desenvolvimento de uma criança, pois: 

“Para analisar esse processo, Vygotsky criou o conceito de zona de 

desenvolvimento proximal. Segundo ele, a criança transforma as informações 

que recebe de acordo com as estratégias e conhecimentos por ela já adquiridos 

em situações vividas com outros parceiros mais experientes. A noção de zona 

de desenvolvimento proximal refere-se à distância entre o nível de 

desenvolvimento atual do indivíduo”. (OLIVEIRA, 2001, p, 129) 

 

Assim, seguindo esse aparato teórico fica claro que o ato do brincar é de suma 

importância e indispensável no processo do desenvolvimento da aprendizagem da 

criança. Dessa forma, a brincadeira já não deve ser mais uma atividade utilizada pelo docente 

apenas para fazer com que as crianças brinquem, mas como atividade, que faça parte do plano 

de aula da escola. 

“A criança em idade pré-escolar envolve-se num mundo ilusório e imaginário onde os 

desejos são realizados e esse mundo é o que chamamos de brinquedo” (VYGOTSKY, 1984, 

p.92) Com isso, é possível observar que o brincar proporciona na criança aspectos de 

concentração, agilidade e socialização. 

Segundo Piaget (1978, p. 97), ao brincar a criança se envolve num mundo imaginativo: 

“[...] quando brinca a criança assimila o mundo a sua maneira, sem compromisso com a 

realidade, pois sua interação com o objeto não depende da natureza do objeto, mas da função 

que a criança lhe atribui”. 

4. CONCLUSÃO 

Durante todo o estudo percebeu-se que o ato de brincar é de fundamental importância 

para o bom desenvolvimento da criança, é através de brincadeiras, entre outros que o processo 

de ensino-aprendizagem se torna mais enriquecido. 
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Na educação infantil, as crianças se relacionam e trocam conhecimentos através das 

brincadeiras e jogos, pois é a fase em que se desperta o interesse de descobrir e aprender. Para 

elas, o brincar é uma necessidade física, uma atividade que estimula o seu aprendizado através 

da experiência vivida neste momento da brincadeira, um momento de alegria, interação e 

descontração. 

A criança tem direito de brincar, e a instituição escolar deve proporcionar um brincar 

de qualidade para ela. Isso inclui tempo, espaço, materiais, formação de professores e, 

principalmente, incentivo. Tudo isso tem sua influência na mediação do professor e deve ser 

levado em conta. Cabe aos professores da Educação Infantil, promover o ato de brincar em sala 

de aula, mostrando a importância do envolvimento do brinquedo e a criança, podendo assim, 

contribuir no processo de ensino e aprendizagem. 

Diante disto, considero de extrema importância o ato do brincar no processo de ensino-

aprendizagem das crianças da Educação Infantil. Visto que, esse ato proporciona a satisfação a 

todas as necessidades da criança, pois a brincadeira traz motivação e proporciona aprendizagem 

e criatividade. 
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A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DO PEDAGOGO NA 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 
EIXO TEMÁTICO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
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RESUMO  

O objetivo principal deste estudo foi discutir quais fatores podem ser atribuídos para que a 

alfabetização e o letramento no ensino fundamental menor sejam deficitários levando em 

consideração a formação dos pedagogos como um destes fatores. O problema deste estudo foi! 

Se a formação quando não tem qualidade pode ser um dos fatores que levam insuficiente 

aprendizagem dos alunos do ensino fundamental menor? Este estudo trata-se de uma pesquisa 

qualitativa e bibliográfica, com base em vários autores da área da educação como: Soares 

(2009); Freire (2001); Silva (2003); Gott (2010), que esse problema pode esta vinculada a 

proposta do sistema do ensino do nível superior em educação que afeta no processo de 

alfabetização e letramento atribua ao fracasso escolar. Este estudo se justifica por entender que 

esse problema vem se perpetuando durante muitos anos e necessita de atenção e mais discussões 

sobre ele. A escolha deste tema partiu da minha observação de alunos com essa deficiência, 

assim como a minha própria vivencia como aluno. Conclui-se que o sistema educacional 

necessita discutir e rever a prática do curso de Pedagogia levando em consideração os seguintes, 

aproximar a teoria da prática. Entretanto é fundamental que os pedagogos responsáveis pelo 

processo de alfabetização e letramento, tenham total comprometimento com sua 

responsabilidade como educador e busquem uma formação continuada, modificar metodologia, 

pra atender com qualidade o objetivo da real educação, o ensinar e o aprender. 

Palavras- Chave: Alfabetização. Letramento. Pedagogo.

                                                             
1 Maria Durvalina de Jesus Santos, Acadêmica de Pedagogia da Faculdade são Luís de França.  
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ABSTRACT 

The main objective of this study was to discuss which factors can be attributed in order 

for literacy to be deficient in fundamental education, taking into account the formation of 

pedagogues as one ofthese factors. The problem with this study was! If training when 

there is no quality can be one of the factors that lead to insufficient learning of lower 

elementary school students? This study is a qualitative and bibliographic research, based 

on several authors of the area of education such as: Soares (2009); Freire (2001); Silva 

(2003); Gott (2010), that this problem can be linked to the proposal of the education 

system of Higher education level that affects the literacy process and teaches school 

failure. This study is justified by understanding that this problem has been perpetuating 

for many years and needs attention and more discussions about it. The choice of this 

theme came from my observation of students with this disability, as well as my own 

experience as a student. It is concluded that the educational system needs to discuss and 

review the practice of the pedagogy course, taking into consideration the following, 

approaching the theory of practice. However, it is essential that the pedagogues 

responsible for the literacy process, have complete commitment to their responsibility as 

an educator and seek a continuous training, modify methodology, to meet with quality 

the The goal of real education, teaching and learning. 

Keywords: Literacy. Letramento. Pedagogo. 

 

  

INTRUDUÇÃO 

 Os pedagogos que atuam na educação fundamental têm como papel primordial 

desenvolver habilidades que leve o sujeito a alfabetização e o letramento, mais o que é 

alfabetização e letramento?Segundo (SOARES, 2009, p. 69): 

 

Estende-se da habilidade de traduzir em sons sílabas sem sentido a 

habilidades cognitivas e metacognitivas; incluir dentre outras: a 

habilidade de decodificar símbolos escritos; a habilidade de captar 

significados; a capacidade de interpretar seqüência de idéias ou eventos, 

analogias, comparações, linguagem figurada relações complexas, 

anáfora; e, ainda, a habilidade de fazer previsões inicias sobre o sentido 

do texto, de construir significado combinado conhecimento prévios 

iniciais quando necessário, de refletir sobre o significado do que lido, 

tirando conclusões de fazer julgamento sobre conteúdo. (SOARES, 

2009, p. 69): 

 A escolha desse tema partiu da minha observação com alunos da rede municipal 

do ensino fundamental no meu próprio âmbito família, ao freqüentar regulamente a escola 

em média cinco anos e mesmo assim apresentar deficiência na aquisição de alfabetização 

e letramento. Com base nesse problema o intuito deste estudo e investigar se a formação 

dos pedagogos quando não tem qualidade pode ser um dos fatores que leva a insuficiente 

aprendizagem dos alunos na educação fundamental? 
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 Desse modo, objetiva-se discutir quais fatores podem ser atribuídos para que a 

alfabetização e o letramento no ensino fundamental sejam deficitários levando em 

consideração a formação dos pedagogos. Assim, a metodologia empregada neste estudo 

trata-se de uma pesquisa bibliográfica com base nos seguintes autores: Soares (2009); 

Freire (2001); Silva (2003); Gott (2010).  

 Diante dos graves problemas apresentado na educação brasileira a mesma é 

considera umas das piores do mundo nessas perspectivas entende que esse problema vem 

se arrastado durante muito tempo e necessita de discussões e mais atenção de todos. No 

entanto nesse artigo o foco será o pedagogo, pois é o principal responsável por conduzir 

o processo de ensino e aprendizagem eficiente ou deficiente. Pois segundo FREIRE 

(1993, P. 27) ‘ não existe ensinar sem aprender e com isso quero dizer mais do que diria 

se dissesse que o ato de ensinar exige a existência de que ensina e quem aprende 

 

2. FORMAÇÃO DO PEDAGOGO 

 No Brasil a formação dos docentes em cursos específicos foi proposta no final 

século XIX com a criação da escola normal que por muito tempo foi o modo formal e 

obrigatório, como; escola de formação de professores para atuar na educação 

fundamental. Contudo a necessidade de mudança no contexto educacional se deu após 

muitas discussões e debate entre representantes governamentais professores, estudiosos e 

estudantes, que germinou no curso superior de pedagogia. 

 Porém não extinguiu as discussões acerca do tema acarretando mais dúvida sobre 

a definição do currículo para qualificar esse profissional, que anos mais tarde atuará em 

vários ambientes seja na direção coordenação em sala de aula, na educação infantil, 

fundamental e educação de jovens e adultos. Requer uma identidade para curso. 

A expressão questão de identidade esta sendo entendidos, neste estudo 

como o referente ás constante interrogações e questionamentos 

verificados na história do referido curso quanto a pertinência das 

funções que lhe têm sido atribuído, bem como a referente aos contínuos 

conflitos surgidos quanto das tentativas de reequacionamento de suas 

funções. SILVA, (2003 P. 2). 

 Mediante a insatisfação com as lacunas presente no contexto histórico necessita 

de uma redefinição do curso de pedagogia que continuou as discussões e estudos, e 
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resultou na aprovação da atual LDB Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, de 

20 de dezembro de 1996, no artigo 62 que diz. 

A formação de docente para atuar na educação básica for-se á em nível 

superior em curso de licenciatura plena admite da formação mínima 

para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco 

primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 

modalidade normal. Brasil (1996). 

 É importante salientar que os profissionais da educação que não se atentou para 

uma formação acadêmica em pedagogia poderão permanecer exercendo a profissão de 

professores, entretanto os futuros profissionais da ária deviam se adequar as novas 

necessidades da sociedade em escolarização. 

 Com base nas pesquisas fica claro que o desenvolvimento do curso de pedagogia 

no Brasil traz em sua bagagem vários conflitos, com controle governante e interesse 

capitalista que veio limita seu desempenho por seus próprios interesses, controla a 

população por não der conhecimento. Em meio aos embates a educação alcançou 

generosos avanços, mais a formação de pedagogo ainda necessita evoluir muito para 

qualificar os professores e fornecer aprendizagem diferente vivenciada atualmente. 

2.1 PROBLEMAS NA FORMAÇÃO DO PEDAGOGO 

 Com a regulamentação do curso de pedagogia na LDB provocou aumento pela 

procura do curso superior em pedagogia, causando a expansão e área criação de faculdade 

em todo o Brasil principalmente as particulares, com intuito de atender a necessidade de 

preparação dos discentes para atuar na profissão, contudo essa urgência em forma 

professores acabou por não ter uma preocupação em ofertar qualidade na formação do 

pedagogo, isso fica clara pela lacuna na definição do currículo que não atende as 

necessidades para forma professores polivalentes. 

 Na faculdade os futuros pedagogos estudam várias disciplinas voltadas para 

autores, tais como: Lev Semyonovich vygotskys, Jean Piager, Paulo Freire, Magda 

Soares, da área de suma importância, pois são teorias que permearão a práxis pedagógica. 

Há instituições que propõe o estudo dos conteúdos de ensino associados 

ás metodologias, mas ainda assim, de forma panorâmica e pouco 

aprofundada. Então mesmo no conjunto de disciplinas que podem ser 

classificadas como voltadas formação profissionais especificas, o que 

sugerem as ementas é que está formação é feita de forma ainda muito 

insuficiente, pelo grande desequilíbrio entre teorias e práticas em favor 

das teorizações mais abstratas. (GATTI, 2010, p.1370). 



 

432 
 

XI  MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

 Mesmo com a graduação percebe-se que falta um melhor preparo dos 

profissionais que irão exercer a profissão. 

O professor para ensinar precisa começar a aprender, o que nos chama 

a atenção para o processo continuo de formação do professor. este deve 

buscar os seus saberes e esta em constante processo de letramento, para 

conseguir leva o aluno a esta prática também (FAUNDEZ, 1985). 

         Para lidar com os diversos problemas presentes nas escolas como a indisciplina, 

problemas na aprendizagem, desigualdade social e violência são problemáticas que 

precisas de discussões e atenção no currículo do curso de pedagogia visando prepara o 

discente para lidar com esses problemas.   

 Então é visível que na educação é necessário uma profunda reforma, do estado 

que precisa dialogar com os educadores e fornecem suporte, também na formação dos 

professores seja no ponto de vista pessoal ou profissional. Os dois estão interdependentes 

e dessa maneira é fundamental a compreensão de suas funções no desenvolvimento no 

processo, sendo possível melhor o curso de formação e assim promove-lo. 

3 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 O termo letramento surge com a necessidade de amplias o conceito de 

alfabetização; como forma de separa grau de conhecimento. Um indivíduo que sabe 

decodificar o código escrito, mais não entende o que ler é alfabetizado sendo denominado 

como analfabeto funcional.  

Desta forma, o letramento é junção do conhecimento da alfabetização decodificar 

o código escrito (ler) mais a capacidade de escrever dentro das regras gramaticais, fazer 

uso desses conhecimentos em casos reais do dia a dia. Soares (1998, p.20): 

Só passamos a enfrentar recentemente essa nova realidade social em 

que não basta apenas saber ler e escrever, é preciso saber fazer uso do 

ler e do escrever, saber responder ás exigências de leitura e de escrita 

que a sociedade faz continuamente. (SOARES, 1998, p.20): 

 

 Alfabetizar e letra os alunos é uma tarefa do professor no seu ambiente escolar 

mais levando em consideração o processo de sua formação falha (relatada anteriormente 

nesse artigo) passa a ser um trabalho complexo de ser aplicado. Um único professor 

atende em media vinte alunos, com diferente contexto social.  
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Diante disso, é necessário que o professor busque estudar e se qualificar, 

utilizando métodos e teóricos da educação para ter uma prática pedagógica mais coerente, 

tanto faz se o é tradicional, construtivista, ou outros, o importante é o resultado e que o 

aluno aprenda.  

 A necessidade de mudança na formação do professor é primordial para o processo 

educacional que vem sendo degradados muitas das vezes com práticas ultrapassada 

(professores que ensina como aprendeu) com prática de repetição e memorização das 

letras e sílabas e assim os alunos aprendem uma leitura sem sentido. 

Nesta perspectiva, o aluno continua sem entender o que leu, o que levará a uma 

aprendizagem desmotivada sem significado e dessa forma os alunos vão sendo 

promovido avaliados apenas por um único instrumento de avaliação a prova, que requer 

mais do aluno decora que seus conhecimentos adquiridos. Segundo Sonia Kramer (2010, 

p. 188):  

Muitos são os estudos sobre o chamado fracasso escolar no Brasil que 

apontam a inadequação da escola: professores e equipe com freqüência 

não sabem lidar com diferentes, culturas, valores, classes sociais, 

pratica, hábitos e linguagens, tendo enorme dificuldade de ensinar 

criança. (KRAMER, 2010, p. 188). 

 O sociolingüístico principalmente da camada populares aprendida no âmbito 

familiar devem ser trabalhada como um ponto de partida pelos professores para o código 

escrito para evitar problemas evidentes nos alunos: escrever como se fala.  

Neste sentido, é muito comum que as crianças no processo de alfabetização 

pensem que a escrita de uma palavra reproduz, exatamente, os sons da fala, e por isso 

escrevem, como por exemplo, (patu, vali, em vez de pato e vale) nesse processo o 

posicionamento e o preparo do professor fazem toda diferença em corrigir artificialmente 

em voz alta constrangendo a criança, criando a falsa idéia que ela fala errado (por isso as 

crianças lêem do e não du). Sendo o correto seria explicar para as crianças na linguagem 

da mesma que a diferença no sistema linguagem oral e linguagem escrita. 

Uma intervenção mais produtiva consistiria em fazer duas coisas: 

mostra para as crianças, pela análise de palavras grafadas corretamente, 

que a escrita não é uma transcrição fonética da fala; levar o aluno, por 

meio de e analise a descoberta que os sons [i] e [u] átonos, quanto na 

sílaba final da palavra, são grafadas, respectivamente, com as letras E e 

O. (SOARES e GOMES, 2005 p. 34). 
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            Um grande número de aluno que chegam ao 5° ano do ensino fundamental menor 

com dificuldade na escrita e na leitura. Infelizmente Porque não foram oferecidas nas 

escolas as condições para que as crianças desenvolvessem essas habilidades: 

Familiaridade com os livros e gêneros textuais, gosto pela leitura, curiosidade, fatores que 

são indispensáveis para construção do processo de aprendizagem.  

Alfabetização e letramento se somam alfabetizar e dar condições ao 

sujeito de ser capaz de ler decodificar e escrever codificar bem como 

fazer uso adequado da língua escrita, significado orientar a criança para 

o domínio da tecnologia da escrita. (Lazzarotto, 2010,  p. 12). 

 

3.1 CONCEITOS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

             As pesquisas acerca do tema alfabetização e letramento é bastante atual no 

cenário da educação, brotou em várias abordagens e definições. Mesmo assim á 

professores que desconhece como processo primordial no ensino aprendizagem.   

             Desta forma, alfabetizar é oferecer condição aos estudantes de apropriação da 

leitura e escrita, por meio do processo ativo pelo qual os alunos deste seu primeiro contato 

com a escrita constroem e reconstroem hipótese sobre a natureza e funcionamento da 

língua escrita. 

              Conforme Soares (2011, p.14): “alfabetizar significa adquirir a habilidade 

codificar a língua oral em língua escrita (escrever) e de decodificar a língua escrita em 

língua oral (ler)”. Para Paulo Freire (1883, p. 49): “o ato de se alfabetizar se adquirir uma 

linguagem escrita através de um processo de construção do conhecimento com vista 

crítica da realidade associa a conquista da cidadania”.  

               Assim, “a invenção do letramento surge a partir da necessidade de reconhecer e 

nomear práticas sociais de leitura e de escrita mais avançadas e complexas que as práticas 

do ler e escrever restantes da aprendizagem do de escrita”. Soares (2004, p.6). 

              É fundamental alfabetizar letrando, porque o aluno vivencia na prática uma 

diversidade de leitura, através dos gêneros textuais, pois ele aprende e, ao mesmo tempo 

passa a refletir, desenvolvendo seus próprios conhecimentos de forma crítica e não apenas 

decorar. De acordo com Soares (2009, p.14):  

A alfabetização e o letramento não devem ser separados, pois no 

contexto atual, existe uma necessidade de associar leitura e escrita por 

esses dois processos; pela aquisição do sistema convencional de escrita 
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alfabética e pelo desenvolvimento das habilidades de uso desse sistema 

em atividade de leitura e escrita nas práticas sociais que envolvem a 

língua letrada. (Soares, 2009, p.14). 

             A partir destes conceitos citados pelos autores acima podemos constatar que a 

alfabetização e letramento advêm por mio do processo de ensino e aprendizagem que 

acontece antes, durante e após a temporada escolar, ou seja, alfabetização e letramento 

permeiam dentro das instituições escolares e fora dela. 

4. CONCLUSÃO 

               Conclui-se que o fracasso na alfabetização e letramento no ensino fundamental 

menor nas escolas públicas está vinculado a formação insuficiente dos pedagogos no curso 

de pedagogia.  

              Portanto, durante o período de formação pela faculdade e universidade, seguindo 

o que rege a atual LDB 3986/ e o MEC, percebi que o curso não prepara os pedagogos 

para lidar problemáticas do contexto social que adentra a escola como os: indisciplina, 

violência, desigualdade social,essa distância entre a teoria e pratica, contribui para 

insuficiência do processo ensino/aprendizagem. 

               É preciso discutir e rever o sistema educacional do ensino do curso de Pedagogia, 

assim como os pedagogos responsáveis pelo processo de alfabetização e letramento,tenha 

total comprometimento com sua responsabilidade como educador e busquem uma 

formação continuada, modificar metodologia, pra atender com qualidade objetivo real 

educação, o ensinar e o aprende. 
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A IMPORTÂNCIA DO INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL MENOR 
EIXO TEMÁTICO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
                                                                                   MARQUES, Flávia do Nascimento1 

                                                                       MORAES, Guadalupe de Santos Silva2 

 
RESUMO 

Esta pesquisa objetiva demonstrar métodos de incentivo à leitura, relevando assim a 

importância do ato de ler para formação de cidadãos letrados. A partir da constatação que 

o número de pessoas que tem o hábito de leitura no nosso país ainda é pequeno; a escola, 

pais e estado, devem realizar práticas que incentivem o prazer pelo ato de ler, em busca 

da formação de cidadãos crítico-reflexivo para atuação ativa no meio social. Até os dias 

de hoje, a concepção de que a leitura é monótona e sem utilidade está impregnada em 

algumas pessoas. Diversas crianças concluem o ensino fundamental menor sem conseguir 

ler, muito menos, interpretar, o que prejudica o desenvolvimento em todas as demais 

disciplinas: não conseguindo realizar atividades de leitura, ler as questões das tarefas, não 

responder uma atividade sozinho; o que acaba por desestimular totalmente o aluno a ir 

para escola, resultando em repetências e desistências. Por isso, o ensino da leitura precisa 

ser repensado e visto com sua real relevância na vida de qualquer pessoa, sendo utilizado 

diversos métodos e estímulos para que a criança, logo no início do ensino fundamental 

menor, possa ler e gostar dessa prática; evitando assim que futuramente se encontre a 

margem da sociedade. 

Palavras-chave: Leitura. Escola. Ensino Fundamental. 

 

ABSTRACT: 

This research aims to demonstrate methods of encouraging reading, thus highlighting the 

importance of reading to educate citizens. From the observation that the number of people 

who have the habit of reading in our country is still small; the school, the parents and the 

state must carry out practices that encourage pleasure by reading, in search of critical-

reflexive citizenship for active action in the social environment. To this day, the view that 

reading is monotonous and useless is imbued with some people. Several children 

complete lower primary education without being able to read, let alone interpret, which 

impairs development in all other disciplines: not being able to perform reading activities, 

reading tasks, not responding to an activity alone; which ultimately discourages the 

student to go to school, resulting in repetitions and withdrawals. Therefore, the teaching 

of reading needs to be rethought and seen with its real relevance in the life of any person, 
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using various methods and stimuli so that the child, at the beginning of junior elementary 

school, can read and enjoy this practice; thus avoiding the future of society. 

KEYWORDS: Reading. School. Elementary School. 

 

INTRODUÇÃO 

              Ainda nos dias atuais, o percentual de leitores no nosso país é baixo, (56%, 

segundo pesquisa realizada pelo Instituto Pro-livro em 2016), essa porcentagem deve ser 

modificada, devido a importância do hábito de ler na vida de uma pessoa. Este trabalho 

visa demonstrar métodos de incentivo à leitura, relevando assim a importância do ato de 

ler para formação de cidadãos letrados. 

              Neste sentido, para discorrer sobre este tema foi-se realizado pesquisas 

bibliográficas, expondo as opiniões dos autores quanto a importância da leitura para 

formação de um cidadão crítico-reflexivo. 

Tal aprendizagem está ligada ao processo de formação geral de um 

indivíduo e sua capacitação dentro da sociedade, como por exemplo: a 

atuação política, econômica e cultural, o convívio com a sociedade, seja 

dentro da família ou no trabalho ( BRITO, 2010 p.9).      

              Este trabalho tem como justificativa expor a relevância da leitura na vida de uma 

pessoa:  para aumentar seu vocabulário, estimular a criatividade, compreender a grafia 

correta das palavras, e o mais útil, saber interpretar os mais diversos gêneros textuais. 

Quanto mais o sujeito está familiarizado com o hábito da leitura, mais fácil será decifrar 

as mensagens, como também as transmitir. 

  Para que as crianças desenvolvam o gosto por essa prática, precisam de 

professores e pais que estejam cientes da grandeza desse ato para a vida dos pequenos. 

Assim, os adultos devem dar o exemplo para os filhos, ou alunos, para que estes observem 

como a leitura pode ser prazerosa e que através dela, ele pode viajar na imaginação, 

aprender novo saberes, identificar-se com um personagem, realizar pesquisas. 

              Porém, muitos pais não tiveram a oportunidade de aprender a ler e acabam por 

não saber como apoiar os filhos nessa prática, assim, a escola pode desenvolver projetos, 

não apenas relacionados com as crianças, como também com pais e responsáveis: 

contação de histórias, teatros, feira de livros, entre outros; criar ou adaptar uma biblioteca, 

de maneira que chame a atenção das pessoas; que neste espaço, se encontre a comodidade 

e qualidade para se pegar um livro e começar essa viagem pelo conhecimento. Tudo deve 
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ser desenvolvido com a intenção de formar leitores, que consequentemente irão saber 

interpretar com mais facilidade, crescendo com mais oportunidades e sendo um cidadão 

crítico as negligências da sociedade atual. 

              Hoje, devido ao grande número de tecnologias digitais, muitas das crianças 

crescem sem ter contato com um livro sequer, ou apenas os didáticos obrigatórios na 

escola, não observando assim a importância da leitura, então, o professor deve instigar 

esse prazer pelo ato de ler, não limitando o aluno a ler apenas um tipo de gênero textual, 

e sim, apresentando os mais variados tipos textuais para que o educando se identifique 

com algum, e comece a trazer o hábito da leitura para o seu cotidiano. Claro, que nesse 

processo a tecnologia pode ser utilizada para a leitura de livros, até como forma de 

auxiliar no processo de formar cidadãos leitores, se preocupando em apresentar um 

mundo tecnológico além das redes sociais, vídeos e jogos. 

              Observando que muitas pessoas não possuem o hábito da leitura, comecei a me 

questionar porque elas cresceram sem ter essa prática ao cotidiano. Muitas crianças, ao 

final do ensino fundamental Menor ainda não sabem ler, outras embora leiam, não 

conseguem entender o que o texto está querendo transmitir e algumas se limitam a dizer 

que a leitura é chata e sem utilidade. Para ocorrer uma mudança, é necessário o 

compromisso da escola e dos pais para que as crianças possam crescer sabendo ler, 

interpretar e criticar. 

2. A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

              Uma das metas do Plano Nacional da Educação (PNE), é “alfabetizar todas as 

crianças, no máximo, até o 3º (terceiro) ano do ensino fundamental”(BRASIL,2014,p.33); 

o que frequentemente não ocorre, findando por prejudicar os anos escolares sucessores, 

já que, as avaliações e tarefas exigem essa prática. Sem conseguir acompanhar a turma, a 

criança se sente desmotivada a aprender, sendo afetada na disciplina da Língua 

Portuguesa, como também, nas demais. Mas, para adquirir o gosto pela leitura a criança 

precisa entender a utilização do ler em sua vida. 

              Essa prática vai muito além do uso para resolver as tarefas escolares e deve ser 

instigada desde cedo. Nos primeiros anos, devido ao tamanho da história e ilustrações as 

crianças são atraídas por Contos de fadas; com esse gênero textual, eles desenvolvem a 

imaginação; e a curiosidade é incitada sobre assuntos relacionados ao conto.  
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 A literatura infantil, também sempre traz um ensinamento sobre as mazelas 

sociais, como: o medo, a insegurança, o egocentrismo, o abandono; fazendo assim com 

que a criança possa compreender esses sentimentos, como também superar as barreiras. 

Então, quando os pais ou professores realizarem essas contações de histórias, estará 

motivando a criança a ler, como também auxiliando os pequenos a compreenderem seus 

sentimentos.  Sendo assim, ao final das leituras em grupo, o pedagogo deve mediar uma 

roda de conversa para aquele tema ser debatido. Nesse momento, as opiniões das crianças 

serão expostas, de modo que elas possam se expressar sobre o assunto abordado.  

Zilberman (2003), cita o seguinte quanto a importância da literatura infantil na vida das 

crianças: 

A criança devido não só a circunstância social, mas também por razões 

existenciais se vê privada ainda de um meio interior para a 

experimentação do mundo, ela necessitará de um suporte fora de si que 

lhe sirva de auxiliar. É esse lugar que a literatura infantil preenche de 

forma particular (ZILBERMAN,2003, p.45). 

 

                 Com base nisso, podemos perceber que a leitura trás influências educacionais 

e sociais e deve estar inserida no dia-a-dia da criança, contribuindo de forma positiva para 

seu desenvolvimento. Assim, as leituras, palavras, frases e textos levados a classe ou casa 

devem ser dotadas de sentidos para os pequenos relacionarem as histórias ao seu contexto, 

observando a utilização dessas palavras em seu cotidiano.  Kleiman fala o seguinte, 

quanto essa questão: 

Ninguém gosta de fazer aquilo que é dificil demais, nem aquilo do qual 

não conegue extrair o sentido. Essa e uma boa caracterização da tarefa 

de ler em sala de aula: para uma grande uma maioria dos alunos ela é 

difícil demais, justamente porque ela não faz sentido ( KLEIMAN, 

2001.p.16). 

 

                 Como diz Freire (1989),“linguagem e realidade se prendem dinamicamente”( 

FREIRE, 1989, p.9). As crianças querem ser escutadas, e se a partir de uma contação ela 

conseguir resolver problemas que estejam enfrentando, desabafar sobre algo que lhe 

incomoda, ou debater sobre um tema que gosta, só terá razões positivas para trazer o 

hábito de ler para sua vida. 
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3. MÉTODOS PARA A PROMOÇÃO DA APRENDIZAGEM DO HÁBITO DA 

LEITURA 

O desenvolvimento de interesses e hábitos permanentes de leitura é um 

processo constante, que principia no lar, aperfeiçoa-se 

sistematicamente na escola e continua pela vida afora                                                                                     

(BAMBERGER,1987, p.92). 
 

 Muitas crianças, como também adultos não tem o costume de ler, ou porque não 

sabem, não compreendem, ou não gostam da prática. É notável, que devido ao ambiente 

atual que estamos inseridos; cercados de tecnologias eletrônicas e internet, acaba por 

afasta ainda mais as pessoas do livro, e na formação de leitores. Para formar leitores, é 

necessário que as crianças encontrem prazer ao estar lendo, e para iniciar esse gosto é 

indispensável um incentivo, tanto da família, quanto da escola. 

3.1 FAMÍLIA 

A família deve ser a primeira a instigar o hábito de ler a criança, podendo iniciar 

contação de histórias, desde muito cedo, como no ventre da mãe. A criança tem os adultos 

como espelhos e para facilitar nesse gosto pelo ler, os pais e responsáveis serão exemplos 

e motivadores se também possuírem essa prática, que pode ser realizado poucas horas do 

dia a depender dos seus deveres. Afinal, não será motivador o responsável pedir que a 

criança goste de ler se o adulto passa todo seu tempo livre assistindo ou nas redes sociais. 

Pais leitores e compromissados, ao dedicar um momento a leitura, estará despertando a 

curiosidade do seu filho em ler, bem como se enriquecendo de conhecimentos. 

A leitura é um dos meios mais importantes para as novas aprendizagens, 

possibilitando a construção e o fortalecimento de ideias e ações, 

ninguém se torna um leitor por obrigação, ninguém nasce gostando de 

leitura. A influência dos adultos, ou seja, os pais, são muito importantes 

à medida em que eles são vistos lendo ou escrevendo perto dos 

pequenos (BRITO, 2010, p.27). 

 

  Além de livros, os adultos podem trazer para o lar: gibis, jornais de esporte, 

revistas; de modo, que a criança ou adolescente tenha contato com diversos tipos textuais 

e eventualmente estará lendo o que mais lhe interessar, consequentemente tornando a 

leitura um hábito. Porém, uma pesquisa realizada pela Veja (2017), revela que o Brasil 

aparece em 8° lugar entre os países com maior número de analfabetos adultos. Então, esse 

estímulo em muitos casos não ocorre, porque os pais não sabem ler, ou não estão 
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presentes, resultando em transferir a responsabilidade pela formação do hábito da leitura 

para escola. 

3.2 ESCOLA 

Para desenvolver o gosto pelo ler, são necessárias práticas que façam o ato de ler 

ser agradável. Atividades como cópias enormes, procurar encontros consonantais no 

texto, dígrafos, todas essas tarefas antes da criança saber ler, ou gostar de ler, acaba 

transformando a leitura numa atividade negativa para os alunos.  

Em virtude de modificar essa concepção, a escola precisa compreender a 

magnitude desse ato para a vida do cidadão e transforma-la em um ambiente 

comprometido no ensinar a ler, e motivar o gosto pela leitura. Para isso, o educando 

necessita de um espaço onde possa ter contato com variados livros e outros gêneros 

textuais, como uma biblioteca equipada para receber os alunos: silenciosa, confortável, 

organizada, criativa; com diversos livros de diferentes capas, com e sem imagens, 

histórias em quadrinhos, jornais, cordel e revistas. Nas salas, cantinhos da leitura, para 

que os livros possam ser manuseados pelos alunos, e serem lidos enquanto aguardam os 

familiares, ou após o término das atividades. Porém, além de um ambiente propício, os 

professores podem incentivar essa prática, usando alguns métodos. 

 Segundo Isabel Solé, o modo de construção lento e progressivo da 

leitura, que requer uma intervenção docente respeitosa e adequada, está 

vinculado a alguns princípios norteadores, a saber: “Aprender a ler 

significa aprender a encontrar sentido e interesse na leitura. Significa 

aprender a se considerar competente para realização das tarefas de 

leitura e a sentir a experiência emocional gratificante da aprendizagem 

(COSTA, 2007, p.42 ). 

 

As contações de histórias são um incentivo para observação de como o ler pode 

ser uma prática divertida, para isso, o professor deve usar táticas, sons e expressões que 

chamem a atenção do aluno, consequentemente fazendo-o viajar pela imaginação.  Mas 

além do professor contar as histórias também devem ofertar a oportunidade de o aluno 

realizar essa tarefa sozinho, e possuir autonomia na sua aprendizagem, desenvolvimento 

das atividades e no tipo de leitura que agradar-lhe mais. 

Após as atividades de leitura é válido o professor realizar debates para verificar se 

o texto foi compreendido, pois, para resultar a formação de bons leitores é preciso que 
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estes possam interpretar. É recomendável menos questões como: “Qual título do texto? 

Quais nomes dos personagens?” E trazer mais questões que façam o aluno refletir sobre 

a história, tais quais: Ilustração da história, reconta-la com suas palavras, criar um novo 

final para a história.... Outra tarefa que pode ser realizada é a busca no dicionário das 

palavras que as crianças não conhecem e confeccionar um cartaz com todas elas para 

expor em classe e juntas debaterem sobre elas, demonstrando assim como a leitura pode 

enriquecer seu vocabulário. 

Os jogos também são uma boa maneira de motivar a leitura, pois, como as crianças 

gostam de brincar, acabam por se interessar mais por essas atividades, então, o professor 

pode levar para a classe jogos que desenvolvam a escrita e leitura. Dentre vários métodos 

no auxílio da leitura, Picolli e Camini (2013),  sugerem a leitura de Letras de músicas: 

“como as cantigas de roda, costumam ser significativas para as crianças e um precioso 

recurso para ajudá-las a relacionar o oral e o escrito”(CAMINI e PICOLLI, 2013, p.68). 

A turma também pode construir uma história conjunta: em um círculo, cada aluno criará 

um trecho que será escrito no quadro, e ao final será lido e acompanhado por todos.  

  São diversos os métodos a serem pesquisados pelos pedagogos para auxiliar e 

facilitar o ato do ler na vida do educando, que irá necessitar dessa prática por toda sua 

vida, e deve ser visto com grande prioridade nos primeiros anos escolares para que o 

aluno possa seguir para os outros anos motivados e capazes de aprender juntamente com 

seus colegas. 

4. A RELEVÂNCIA DA LEITURA PARA A FORMAÇÃO CIDADÃ 

              As palavras estão presentes no nosso cotidiano, até para as atividades mais 

simples, como pegar um ônibus, saber o nome de uma rua, encontrar uma loja; sem ler 

ficamos dependentes de outras pessoas, que nem sempre tem as melhores das intenções, 

principalmente se estiver relacionado a compras e contratos.  

              O hábito de ler é de grande importância para facilitar a vida na sociedade, pois 

auxilia o cidadão a compreender as práticas nela existentes e facilita a avaliação sobre 

variadas atitudes que ocorrem ao seu redor. Vai além da decodificação, é necessária a 

compreensão. 

              O cidadão leitor ao concluir um livro ou texto traz consigo várias ideias e 

experiências e ao se deparar com alguma informação, sendo essa televisiva, escrita, ou 
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mesmo através de uma conversa, provavelmente já terá alguma opinião sobre está nova 

mensagem e não deixará ser enganado ou manipulado por apenas uma informação. 

               Quando ler, cada pessoa traduz, compreende o texto de forma única. Ao ler, o 

leitor trabalha produzindo significações e nesse trabalho que ele se constrói leitor; pois 

cada pessoa trás consigo suas vivências e conhecimentos, consequentemente trazendo 

para si um enriquecedor leque de ideias e opiniões.    

 São várias as qualidades despertadas pelo hábito da leitura nas 

crianças, como por exemplo, a criatividade à medida que lhe 

proporciona oportunidades de conhecer alternativas para questões reais 

e cotidianas. A visão de mundo, o conhecimento de culturas, situações, 

pessoas e ideias diferentes, tais conceitos nos auxiliariam, por exemplo, 

no combate ao preconceito, abrindo assim a mente para o diferente ( 

BRITO. 2010. P.11). 

              Sendo mais tolerante, o indivíduo irá ter uma relação melhor com o mundo e as 

pessoas que te cercam, irá socializar de forma civilizada e expor sua opinião, como terá 

embasamento sobre diferentes assuntos, como política, religião, direitos, deveres, entre 

outros temas relevantes para a vida social. 

6. CONCLUSÃO 

              A leitura é uma prática que todo o cidadão tem o direito de saber, visto que, é 

dever da escola alfabetizar o educando, e todos devem ter acesso a educação; o que nem 

sempre acontece, pois, muitas crianças concluem o 5° ano do Ensino Fundamental Menor 

sem saber reconhecer as palavras, muito menos interpretar, resultando em não seguir a 

turma nos anos posteriores, já que a prática fundamental da leitura lhe foi negligenciada.  

              É responsabilidade dos pais e da escola estimular a criança a trazer esse hábito 

essencial para a sua vida, sempre dando o exemplo e relevando sua importância. A leitura 

deve ser apresentada de forma prazerosa, fazendo os pequenos se interessar por explorar 

esse mundo mágico e encantador que lhe transferirá mais do que palavras, como também 

ensinamentos e experiências que serão utilizados nas suas práticas sociais. 

              Com essa eficiente fonte do conhecimento, as demais opiniões não serão 

suficientes ou facilmente aceitas; pois com o aprendizado que adquirir, irá sempre 

questionar o que ver ou escuta e assim construirá sua opinião sobre determinado tema. 

A compreensão de um texto é um processo que se caracteriza pela 

utlização de conhecimento prévio: o leitor utiliza na leitura o que ele já 



 

445 
 

XI  MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

sabe, o conhecimento adquirido ao longo de sua vida 

(KLEIMAN.2000.P.13). 

               Dessa forma, família e escola devem unir-se para que as crianças possam 

concluir o Ensino fundamental Menor sabendo ler, parando de jogar a responsabilidade 

de um para o outro e sim se atentando quanto o ler é importante, e jamais negligenciando 

essa prática no período apropriado, tendo um olhar mais sensível quando seus filhos e 

alunos possuírem a dificuldade na leitura, buscando variados meios para a criança tornar 

a leitura um hábito, para que futuramente essas pessoas não sejam encontradas a margem 

da sociedade. 
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A IMPORTÂNCIA DOS CONTOS DE FADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

EIXO TEMÁTICO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

LOPES,Gilda Beatryz Lima (FSLF)1 

SILVA, Guadalupe de Moraes Santos (FSLF)2 

RESUMO 

O trabalho tem como objetivo apresentar a importância que o conto de fadas traz para o 

desenvolvimento das crianças na educação infantil, nasceu de pai para filho, com o passar 

do tempo, começou a ser registrado na época que as crianças passaram a ser consideradas 

crianças, que também é um ponto muito importante para que possamos saber a sua 

evolução. A minha pesquisa ira se basear na evolução desse gênero textual que meche 

com o desenvolvimento da imaginação e criatividade da criança, colocando a mesma em 

primeiro lugar, sendo ela o público-alvo na pesquisa. Pesquisando em livros e tendo como 

experiência a oportunidade de aplicar em sala esse gênero textual que é essencial para o 

desenvolvimento da criança, só devemos tomar um pouco de cuidado com os contos que 

levamos para nossas crianças em sala de aula, pois eles podem trazer pontos positivos e 

negativos.Os primeiros contos eram bem assustadores, era produzidos para um público 

mais adulto, já que as crianças eram tratadas como eles e hoje os contos são direcionados 

às crianças com lindas histórias de fadas e princesas e que sempre acabam com um final 

feliz. 

Palavras-Chave: Contos de Fadas. Educação Infantil. Desenvolvimento. 

  

ABSTRACT 

The work aims to present the importance that the fairy tale brings to the development of 

children in early childhood education, was born from father to son, with the passage of 

time, began to be recorded at the time that children came to be considered children, which 

is also a very important point so that we can know its evolution. My research will be 

based on the evolution of this textual genre that moves with the development of the 

imagination and creativity of the child, putting it first, being the target audience in the 

research. Researching in books and having as an experience the opportunity to apply in 

the classroom this textual genre that is essential for the development of the child, we 

should only take a little care with the stories that we take to our children in the classroom, 

therefore they can bring points positive and negative. The first stories were very scary, 

they were produced for a more adult audience, since the children were treated like them 

and today the stories are directed to children with beautiful fairy stories and princesses 

and they always end up with a happy ending. 

Key Words: Fairy Tales. Child education. Development. 
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INTRODUÇÃO  

As histórias muitas das vezes com o passar dos anos são modificadas e isso pode 

vim de forma positiva e negativa, interferindo na educação e no desenvolvimento 

educacional da criança, pois alguns mostram traços de crueldade como a história da 

cinderela que é tratada como empregada da casa e sendo chamada de gata borralheira pela 

sua madrasta, passando assim uma figura de índole ruim para as crianças.  

Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo geral: discutir a importância 

dos contos de fadas para o desenvolvimento das crianças da educação infantil, pois a 

história da sociedade foram surgindo esses contos, que foram de grande importância para 

a nossa construção, tem como objetivos específicos: apresentar as vantagem dos contos 

de fadas em sala de aula na educação infantil e discutir como os contos de fadas podem 

levar a criatividade e imaginação da criança da educação infantil, para formar seres com 

conhecimento de diversos gêneros textuais, e saber de onde surgiram os contos de fadas 

e a sua evolução. 

A metodologia utilizada neste estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, onde 

foram utilizados livros, sites etc., mas também tive a oportunidade de vivenciar e aplicar 

no estágio esse gênero textual, que é importante na fase da infância, onde a criança 

desenvolve a imaginação e criatividade, levando esse conhecimento para o resto da sua 

vida e descobrindo o gosto pela leitura. Neste sentido, o problema encontrado foi a 

pergunta: Os contos de fadas podem interferir de forma positiva do desenvolvimento da 

criança?  

A justificativa é que esse trabalho é de grande importância pois debate lados 

positivos e negativos dos contos de fadas, o desenvolvimento da criatividade, da 

imaginação e interpretação que a criança vai ser capaz de adquirir além do começo do 

interesse pela leitura. Mas também de alertas a nós pedagogos que devemos observar 

quais os contos são adequados para os nossos alunos. 

Motivou-me para a realização deste trabalho, a minha experiência de estágio com 

a educação infantil eu costumava sempre contar história da literatura infantil que fosse do 

gênero de contos de fadas, pois nessas histórias vi mais interesse nas crianças, 

despertando a imaginação e a capacidade de ir além da imaginação e a criar um mundo 

de fantasias já que a leitura nos permite a isso. E também pela admiração que a minha 

filha tem por contos de fadas e as princesas existentes neles.  
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Assim, este estudo teve como intensão discutir a história e evolução que os contos 

de fadas sofreram, os quais passaram de histórias assustadoras para lindas histórias de 

fadas e princesas onde tem finais felizes, que o desenvolvimento da criança e a descoberta 

pela leitura e criatividade, e vantagens e desvantagens que os contos trazem na vida da 

criança.  

2 OS CONTOS DE FADAS  

2.1 CONCEITO 

Os contos de fadas são histórias que foram criadas na literatura que envolve 

fantasia, estão bem ligados a cultura populares dos locais, levando em conta as histórias 

folclóricas, como as lendas, contos e superstições, e até mesmo as religiões, são capazes 

de fazer as crianças se sentirem em um mundo mágico, onde eles viajam no mundo da 

imaginação e tem o poder de desenvolver o equilíbrio emocional nos pequenos. Assim, 

segundo o francês Charles Perrault (1697).  

“Os contos de fadas foram feitos especificamente para as crianças, é 

uma literatura que aborda diversos temas, fantasias, dons sobrenaturais 

que dão poderes aos alguns dos personagens, sendo eles princesas, 

príncipes, magos, bruxas, anões, animais falantes, ogros, reis, rainhas, 

caçadores, unicórnios, gigantes, objetos falantes e até pessoas normais." 

(Charles Perrault ,1697,) 

Na grande maioria dos contos, existe as histórias de princesas onde as mesmas são 

ligadas a coisas boas, ao amor, onde elas são sempre amadas, mais antes de terem um 

final feliz, elas sofrem nas mãos das bruxas, enfrentando grandes barreiras, vivendo 

grandes aventuras, feitiços e maldições, mais depois de tanto sofrimento e aprovações se 

dão bem, mostrando que o bem sempre vence e vivendo assim lindas histórias de 

superação. 

Existe também nessas histórias, animais que falam e vivem muitos momentos que 

estão lado a lado com os personagens principais, exemplo de contos que os animais, falam 

com personagens são: Chapeuzinho Vermelho, A Princesa e o sapo, Rapunzel, Cinderela, 

A Bela e a Fera, Branca de neve é uma das histórias onde os animais falantes estão bem 

presentes na mesma, conversando e sendo amigos da princesa que é uma encantadora e 

com a sua linda voz e o seu canto faz com que os animais comecem a falar, ajuda-la e 

adora-la, e outros. 
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Apesar de muitas pessoas acharem que os contos de fadas, são apenas historias 

inventadas, contos lindos e maravilhosos com finais felizes de princesas, estão enganados 

pois, eles surgiram nos séculos passados a literatura não tinha distinção de idade, ou seja, 

as leituras que eram feitas para adultos, também eram utilizadas para as crianças, leituras 

complexas, de difícil entendimento, e que tinham punhos poéticos, de maldades e até 

mesmo erotismo. Segundo a autora Luana Castro Alves Perez (/a): 

“ O aspecto fantasioso e lúdico que hoje os envolve surgiu da 

necessidade de minimizar enredos controversos e polêmicos, próprios 

de uma época em que a civilização ainda não havia inventado o conceito 

que hoje conhecemos tão bem: a infância.” (PEREZ, Luana Castro 

Alves, /a) 

Com o passar dos anos os contos foram se transformando, se adequando e 

sofrendo alterações de acordo com a  sociedade e a regionalidade e que ia sendo inserida 

para chegar  no que é hoje, fazendo parte da literatura infantil, eles estão voltados para as 

crianças com linguagem mais leve, diferenciada, de forma clara e despertando a leitura 

das crianças, o desenvolvimento cognitivo, de memorização, de atenção, resolução de 

problemas, enriquecer o conhecimento de linguagem, além de fazer a crianças viajar e 

criar o seu mundo da imaginação. 

Já para o ator Machado (2004), os contos são livros que fazem parte à literatura, 

são compostos de lindas histórias infantis, mas isso não quer dizer que eles são apenas e 

exclusivos para crianças e sim para adultos que admiram, gostam, e se identifiquem com 

as histórias infantis. 

Quando ouvimos um conto- adulto ou criança- temos uma experiência 

singular, única, que particulariza para cada um de nós, no instante da 

narração, uma construção imaginativa que se organiza fora do tempo da 

história cotidiana, no tempo do “era”.  Tal experiência diz respeito à 

universidade do ser humano e, ao mesmo tempo, à existência pessoal 

como parte dessa universidade (MACHADO, 2004, p.23). 

Eles eram tidos como leituras secundárias, pois os adultos enxergavam como 

textos infantis que só serviam pra distração e entretenimento, eram contidos com 

manifestações culturais, eram identificadas realidades vividas por crianças e passados de 

geração a geração, mais com o passar do tempos, a importância da literatura infantil foi 

ganhando espaço, e a ideia dos adultos foram se modificando, e começou a ver a 

importância que era do desenvolvimento cognitivo da criança e o poder que a leitura de 

um conto era capaz de fazer a criança viajar para onde quisesse através da imaginação  e 

criatividade, durante o conto.  
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À medida que ouvimos a história, somos transportados para “lá”, esse 

local desconhecido que se torna imediatamente familiar. A história sói 

existe quando é contada ou lida e se atualiza para cada ouvinte ou cada 

leitor. “Era uma vez” quer dizer que a singularidade do momento da 

narração unifica o passado mítico – fora do tempo – com o presente 

único – no tempo – daquela pessoa que a escuta e presentifica. É a 

história dessas pessoas que se conta para ela por meio do relato 

universal (MACHADO,2004,p.23). 

“Literatura infantil é, antes de tudo, literatura; ou melhor, é arte: fenômeno de 

criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, através da palavra. Funde os olhos 

e a vida prática, o imaginário e o real, os ideais e sua possível/impossível realização.” 

(GREGORIN FILHO, José Nicolau, p.22). 

Os primeiros indícios de literatura infantil se deram por Jean La Fontaine (1621-

1695), era um poeta fabulista, que buscava trazer como ensinamento a “moral” de cada 

fábula nelas traziam os animais como personagens e tinham estruturas de narrativas 

curtas, trazendo assim a sociedade pensar nos seus atos e aprender com os seus 

ensinamentos. Ele era além de apaixonado pela literatura e fábulas ele também era 

graduado em teologia e direito, como a sua paixão era a literatura ele criou suas obras e 

as suas primeiras foi um livro que era uma coletânea com 124 fábulas e dividida em 6 

partes, era ele “Fábulas Escolhidas” o qual La Fontaine dedicou ao filho do rei Luís XIV 

publicadas em 1668, eram fabulas de linguagem simples e atraente, que atraia os seus 

leitores facilmente.  

Como conta na história da literatura infantil, foi o Charles Perreault (1628 – 1703) 

foi um importante escritor, um grande autor de contos infantis, estão entre eles, A Bela 

Adormecida, O Gato de Botas, Chapeuzinho Vermelho e o Pequeno Polegar, que até os 

dias de hoje são contadas para criança no seu lar e no ambiente escolar. 

“No século XVIII, o francês Charles Perrault coleta contos e lendas da Idade 

Média e adapta-os, constituindo os chamados contos de fadas, por tanto tempo paradigma 

do gênero infantil”(CADEMARTORI, 2006, p.33). 

Existiu dois irmãos chamados Jakob e Wilhelm Grimm, eles tiveram a ideia de 

registrarem as histórias que eram contadas pelos mais velhos em seu país, e foram um dos 

principais escritores e adaptadores dos contos infantis, transformando as histórias com 

mais leveza e coerência para o público infantil estão entre eles, uma nova versão a história 

conhecida como Cinderela do autor Charles Perraut (Bettelheim,1976/2002). E hoje com 
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a adaptação feita por eles, são os contos de fácil entendimento e estão mais presentes na 

vida escolar. 

2.2 CARACTERÍSTICAS DO CONTOS DE FADAS  

Dentre muitas características que os contos de fadas têm, o maniqueísmo é uma 

delas,onde as crianças podem observar com mais clarezas as pessoas que fazem bem que 

são as boas, de coração bom e também notas quem são as pessoas más, que fazem mal 

aos outros, compreendendo assim a essência da história. Segundo o autor DOHME, 

(2003), 

Os predicados humanos que os personagens apresentam são sempre 

básicos e, portanto, de fácil compreensão. O maniqueísmo aparece 

como um fator que permite que essa compreensão aconteça. Os 

personagens são bons e ruins, egoístas ou generosos, falsos ou leais sem 

muita necessidade de explicações. Não existem “meias-palavras”, 

textos de “entrelinhas” ou situações que irão expor o verdadeiro caráter 

de uma pessoa. Desde o começo da história, cada um se apresenta da 

mesma maneira que ele é realmente e da forma como isto influenciará 

no desenrolar da trama, o que possibilita a compreensão mesmo para 

crianças muito pequenas, de três ou quatro anos (Dohme, 2003, p. 97). 

Segundo Bakhtin (1929/1995), “...todo início dos contos identifica-se com uma 

perda, e o tempo do conto de fadas é imaginário... ” Os contos começam com uma perca, 

e tem um tempo imaginário, onde os personagens tem qualidades boas e más, a 

maioria deles consistem em vilão, mocinha, e o herói, e em todas as histórias o herói 

enfrenta um vilão para defende a mocinha, e sempre quando estão em perigo aparece 

um elemento mágico que é uma forca sobrenatural, dando coragem e disposição para 

enfrentar o mal e qualquer dificuldade, trazendo uma paz emocional na vida do herói. 

Já segundo o autor abaixo, os contos são histórias que podem ou não conter 

fadas, elas também podem vim em forma de um romance que se passam entre homem 

e mulher e que se dá a partir de uma paixão, de uma luta pra ficar juntos , de um 

inimigo querendo derrotar o amor , mais que sempre existe um herói que não deixa 

isso acontecer, fazendo com que o romance acontece e sejam felizes para sempre.  

Os contos de fadas são narrativas com ou sem presença de fadas, 

que se desenvolve dentro de uma magia feérica, O eixo central dessa 

narrativa refere-se a uma problemática existencial em que o herói 

busca a realização que está relacionada à união de homem-mulher 

(RADINO,2003, p. 171). 

Diferente do que o ator afirma, a mesma abaixo já tem outra característica e 

diz que ela tem uma estrutura fixa onde, ela afirma que o conto que está inserido na 
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literatura infantil parte de um problema vinculado à realidade, ou seja, a um estado 

de extrema pobreza de miséria, de carência, entre outros conflitos familiares. 

 Os contos de fadas mantêm uma estrutura fixa. Partem de um problema 

vinculado à realidade (como estado de penúria, carência afetiva, 

conflito entre mãe e filho), que desequilibra a tranquilidade inicial 

(Abramovich,1997, p. 120) 

 

2.3 AS CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO COM OS CONTOS DE FADAS NA 

EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS. 

As primeiras leituras de uma criança são feitas oralmente, segundo (Abramovich, 

1997, p. 16) ” O primeiro contato da criança com um texto é feito oralmente, através da 

voz da mãe, do pai ou dos avós, contando contos de fada, trechos da bíblia...”. Pois quando 

criança ainda não tem condições de fazer a sua leitura sozinho ela ocupa um lugar de 

ouvinte, ou seja, ouve histórias que são contadas por outras pessoas, logo após o ganho 

de conhecimentos adquiridos na sua vida escolar, a criança passa da condição de ouvinte 

para de leitor, onde começa a ler as suas próprias histórias. 

A autora Abramovich (1997), segue salientando também que as leituras para 

crianças devem ser contadas de forma mais entusiasmadas, para fazer a criança se sentir 

naquele mundo, sentindo-se um próprio personagem do conto, pois ele irá desenvolver o 

gosto pela leitura, e criando o seu instinto de leitor. 

 Segundo Kleiman (2007), “Para formar leitores devemos ter paixão pela leitura”. 

é isso que o professor deve, escolher bons livros olhando sempre a faixa etária do seus 

alunos,  proporcionando sempre boas leituras, pois assim terá resultados e os alunos iram 

se desenvolver melhor, pois quando o mesmo pegar o gosto por ela, ele vai longe, por 

isso o incentivo pelos professores é fundamental no crescimento do individuo. Assim, “a 

leitura seria a ponte para o processo educacional eficiente, proporcionando a formação 

integral do indivíduo”. (MARTINS, 1994, p.25).  

Ler é um exercício fundamental na vida da de uma criança, é uma ponte no 

processo de aprendizagem, e que tem como finalidade fazer com que as crianças 

desenvolvam a sua imaginação, podemos viajar pelo mundo seu sem sair do lugar, e isso 

acontece mesmo, com nos adultos, na vida de uma criança não é diferente, elas realmente 

se imaginam princesas, fadas, super heróis, príncipes encantados, seres sobrenaturais, e 

até mesmo vilões e bruxas, assim despertando a imaginação e criatividade, fazendo um 
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mundo só deles, mais também existe o lado que desperta o medo, a angustia, a 

incapacidade, a aflição , mais isso é um momento que a criança sofre um transição, 

quando percebe que o personagem consegue superar, e viver feliz para sempre. 

Para contribuir no desenvolvimento das crianças devemos sempre olhar a faixa 

etária, pois assim irá contribuir positivamente para o crescimento infantil, pois os contos 

são textos extremamente ricos, que tem o poder de prender a atenção dos pequenos 

leitores, passando a interagir melhor com o mundo da imaginação sem sair do lugar, sem 

limites de espaço e tempo, despertando a sua criatividade.  

Os contos de fadas estão envolvidos no maravilhoso, um universo que 

denota a fantasia, partindo sempre duma situação real, concreta, lidando 

com emoções que qualquer criança viveu. Eles se passam num lugar 

que é esboçado, fora dos limites do tempo e do espaço, mas onde 

qualquer um pode caminhar; as personagens são simples e colocadas 

em inúmeras situações diferentes, onde têm que buscar e encontrar uma 

resposta de importância fundamental, chamando a criança a percorrer e 

a achar junto uma resposta sua para o conflito; todo esse processo é 

vivido através das fantasias, do imaginário, com intervenção de 

entidades fantásticas: bruxas, fadas, duendes, animais falantes, plantas 

sábias (Abramovich, 1997, p. 120-121). 

 

2.4 POSSIVEIS DESVANTAGENS DO TRABALHO COM CONTOS DE FADAS 

NA EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS: O LADO OBSCURO DOS CONTOS 

Nem tudo são flores, cenas lindas com princesas, fadas, príncipes, heróis e finais 

felizes. Como nos conhecemos os contos de fadas estão espalhados pelo mundo inteiro, 

e passados de geração a geração, mais poucas pessoas conhecem as primeiras versões de 

como se passaram a história, onde existe algumas que viraram e até hoje são clássicos na 

nossa literatura infantil, uma delas é a história dos irmãos Grimm, que a maioria tiveram 

a origem do autor Perrault, um dos contos mais conhecidos é a história da chapeuzinho 

vermelho, que se passa em uma floresta e conta a história de uma linda menina que usa 

um capuz vermelho, que mora com a sua mãe, mais que todo os dias vai levar doces para 

a sua vovó, mais pelo meio do caminho encontra um lobo e ele te segue até a casa da 

vovó, que por sinal já foi devorada pelo mesmo, que também se disfarça com as roupas 

da pobre velhinha, a menina chega, bate e entra e então o lobo começa a fazer perguntas 

e acaba tentando devorar a pobre chapeuzinho, mais logo passa um caçador, mata o lobo, 

tira a vovó da barriga e salva a chapeuzinho do triste lobo mal, e ficam felizes para 

sempre. Essa é a história que conhecemos hoje, pois ela já foi modificada.  
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 Mais Segundo Bettelhem, na versão de Perrault o lobo não se disfarça de vovó 

como na versão dos irmãos Grimm (popularmente conhecida). Após engolir a pobre 

velhinha, o lobo deita-se na cama da vovó à espera da menina. Ao chegar, o lobo convida 

Chapeuzinho para deitar-se com ele na cama. Assustada com a aparência da avó, a menina 

inicia os questionamentos muito conhecidos do conto como: “Para que servem essas 

orelhas tão grandes?”, “Para que esses olhos tão grandes? ”. Por fim o lobo acaba por 

devorar a Chapeuzinho. 

O autor relata que a versão original de Chapeuzinho Vermelho envolve aspectos 

da sexualidade pois fazem referência a cor do capuz da menina, o vermelho, como 

símbolo da puberdade fazendo menção a menarca. Corso, D. L. (2006) e Corso, M. (2006) 

destacam, em algumas versões, o lobo pede para que a menina tire a roupa antes de deitar-

se na cama junto a ele. O strip-tease é detalhado relatando cada peça de roupa que a 

menina retira até deitar-se completamente nua ao lado do lobo. Os autores ainda 

ressaltam, além da temática da sexualidade, há versões que fazem referência ao 

canibalismo, onde o lobo ao receber a menina na casa da vovó, lhe oferece um banquete, 

onde a menina come a carne da vovó assassinada pelo animal e bebe o seu sangue como 

vinho. Por isso as histórias foram sendo modificadas, pois teriam que ganhar um aspecto 

mais leve, onde fosse contada a crianças, que fossem belas histórias, como podemos ver 

não era isso que acontecia no passado, com as versões originais, na maioria das vezes 

eram tristes.  

Para que essas histórias sejam contadas a autora ressalta que os conto de fadas 

também terá um passagem em que terá um reflexo de sentimentos negativos, de tristeza, 

de suspense e que para isso, ao contar, o adulto deve estar preparado para contar toda a 

história, mostrando assim a angustia, desafios a serem enfrentados e o final feliz. 

Se o adulto não tiver conduções emocionais para contar a história 

inteira, com todos os seus elementos, suas facetas de crueldade, de 

angústia (que fazem parte da vida, senão não fariam parte do repertório 

popular...), então é melhor dar outro livro para a criança ler... Ou esperar 

o momento em que ela queira ou necessite dele e que o adulto esteja 

preparado para contá-lo... De qualquer modo, ou se respeita a 

integridade, a inteireza, a totalidade da narrativa, ou se muda de 

história... (e isso vale, aliás, como conduta para qualquer obra literária, 

produzida em qualquer época, por qualquer autor... Mutilar a obra 

alheia, acho que é um dos poucos pecados indesculpáveis...) 

(ABRAMOVICH, 1997, p. 121). 
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5 CONCLUSÃO  

No presente trabalho pude concluir que os contos de fadas surgiram a muitos anos 

atrás desde a idade média, onde eram contadas histórias, contos e lendas pelos mais velho, 

e que logo após um tempo começaram a ser registradas pelos autores como Charles 

Perrault (1697) e pelos Jakob e Wilhelm Grimm, mais conhecidos como irmãos Grimm, 

onde conseguiram criar versões mais leves, diretas conquistando assim o público infantil, 

que com o passar dos anos foram parar na escolas para que fossem usados como um 

material pedagógico na ludicidade, pelos professorem que tem a capacidade de incentivar 

os seus alunos. 

Os contos que surgiram com versões macabras, agressivas, com final triste e 

surpreendentes, hoje se tornaram lindas história, que é composto por mocinha vilã, 

príncipe, heróis, e que na maioria as vezes o mocinho luta contra o vilão para defender a 

sua princesa, por sua vez agora na atualidade quem vence sempre é o lado do bem e assim 

tornando um final feliz, então a evolução dos contos foi maravilhosa. 

As suas vantagens são muitas como o desenvolvimento do cognitivo da criança 

por inteiro, criatividade e imaginação na educação infantil, formando seres com 

conhecimento de diversos gêneros textuais, com os contos as crianças começam a 

despertar o gosto pela leitura. 

Para isso é necessário que o professor que está em sala saiba escolher muito bem 

os contos, relacionando sempre com a faixa etária do público-alvo, de preferência que no 

momento da leitura é necessario enfatizar, para que cause entusiasmo, despertando o 

prazer em ler e ouvir, e faça os mesmos viajarem no mundo da imaginação, se colocando 

no lugar dos personagens, e se sentindo os príncipes e princesas, que sintam também a 

emoção que os contos são capazes de passa. Assim, o professor da educação infantil tem 

essas finalidades, para que a cada livro, a cada leitura o aluno tenha mais interesse, 

tornando um leito ativo, durante a sua vida escolar e além dela. 

Existe também as desvantagens que são as primeiras histórias que eram bem 

agressivas e tinham punho de sexualidade, tomando assim perigoso para as crianças, por 

isso antes de passar essas histórias devemos sempre estudar e avaliar as mesmas, para que 

tenhamos bons resultados na formação e qualidade de ensino. 
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RESUMO 

O presente trabalho pretende analisar a importância da afetividade para a aprendizagem 

da criança na educação infantil, focando na relação professor e aluno. Além disso, 

conceituar e caracterizar o que é afetividade, qual sua relevância para o processo de 

aprendizagem e desenvolvimento da criança na educação infantil. Este trabalho adotou 

como metodologia a pesquisa bibliográfica: tendo como fonte livros, dissertações, 

revistas e internet. A justificativa para o desenvolvimento deste estudo parte do 

entendimento de que discutir a relação afetiva no ensino influenciará diretamente na 

aprendizagem da criança da educação infantil. O problema norteador surgiu da seguinte 

indagação: se a afetividade pode contribuir no processo de aprendizagem da criança? A 

motivação para a escolha do tema, teve origem por inquietações que surgiram, quando 

comecei a trabalhar em uma escola de educação infantil que me despertaram, o interesse 

em aprofundar o assunto no que toca à relevância da afetividade na relação professor/ 

aluno no processo do ensino aprendizagem. 

 Palavras-chave: Afetividade. Aprendizagem. Educação Infantil.    

 

ABSTRACT 

The present work intends to analyze the importance of the affectivity for the learning of 

the child in the infantile education, focusing on the relation teacher and student. In 

addition, to conceptualize and characterize what affectivity is, what its relevance to the 

process of learning and development of the child in early childhood education. This work 

adopted as methodology the bibliographic research: having as source books, dissertations, 

magazines and internet. The justification for the development of this study is based on 

the understanding that discussing the affective relationship in teaching will directly 

influence the child's learning in early childhood education. The guiding problem arose 

from the following question: if affectivity can contribute to the child's learning process? 

The motivation for the choice of the theme originated from the concerns that arose when 

I started working in a kindergarten school that awakened me, the interest in deepening 

the subject regarding the relevance of affectivity in the teacher / student relationship in 

the process of teaching learning. 

Keywords: Affectivity. Learning. Child education. 
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INTRODUÇÃO 

Na teoria de Jean Piaget, o desenvolvimento intelectual é considerado como tendo 

dois componentes: o cognitivo e o afetivo, ou seja, paralelo ao desenvolvimento cognitivo 

está o desenvolvimento afetivo. Segundo Piaget (1975) “[...] os aspectos cognitivos e  

afetivos são inseparáveis e irredutíveis [...]”. Já para  Vygotsky (1998, p. 42):  

“A afetividade é um elemento cultural que faz com que 

tenha peculiaridades de acordo com cada cultura. 

Elemento importante em todas as etapas da vida da 

pessoa, a afetividade tem relevância fundamental no 

processo ensino aprendizagem no que diz respeito à 

motivação, avaliação e relação-professor e aluno”. 

Sendo assim, Piaget e Vygotsky definem e afirmam que a aprendizagem se dá de 

forma paralela aos aspectos afetivos, de maneira que a afetividade será determinante para 

a construção da aprendizagem, e os professores e a escola devem entender que possuem 

um papel importante nesse processo, que é colaborar para a formação de um cidadão, e 

isso somente acontecerá pela obra do amor, do afeto, que se torna a chave para educação. 

Os estudos e pesquisas revela que a afetividade no ensino reflete de forma 

favorável na aprendizagem da criança e nas suas interações que serão representadas de 

forma positiva para o resto da vida, através da escola, sociedade. Sendo assim, para se 

desenvolver, a criança precisa aprender com os outros, por meio dos vínculos afetivos 

que se estabelecem diariamente, pois segundo os PCN´s (1998), “a criança é um ser social 

que nasce com capacidades afetivas, emocionais e cognitivas. ” 

Neste sentido, este trabalho pretende analisar a importância da afetividade para a 

aprendizagem da criança na educação infantil, focando na relação professor e aluno. Além 

disso, conceituar e caracterizar o que é afetividade, qual sua relevância para o processo 

de aprendizagem e desenvolvimento da criança na educação infantil.  

Tipos de metodologias  pesquisa qualitativa é um método de investigação 

científica que se foca no caráter subjetivo do objeto analisado, estudando as suas 

particularidades e experiências individuais, por exemplo.   Com a pesquisa qualitativa, os 

entrevistados estão mais livres para apontar os seus pontos de vista sobre determinados 

assuntos que estejam relacionados com o objeto de estudo. 

Pesquisa bibliográfica consiste na etapa inicial de todo o trabalho científico ou 

acadêmico, com o objetivo de reunir as informações e dados que servirão de base para a 

construção da investigação proposta a partir de determinado tema.  
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Após a escolha de uma temática específica para ser abordada, a pesquisa 

bibliográfica deve se limitar ao tema que foi escolhido pelo pesquisador, servindo como 

modo de se aprofundar no assunto. Desta forma, além de traçar um histórico sobre o 

objeto de estudo, a pesquisa bibliográfica também ajuda a identificar contradições e 

respostas anteriormente encontradas sobre as perguntas formuladas. 

A pesquisa adotada foi a bibliográfica: tendo como fonte livros, dissertações, 

revistas e internet. O problema norteador surgiu da seguinte indagação: se a afetividade 

pode contribuir no processo de aprendizagem da criança? A justificativa para o 

desenvolvimento deste estudo parte do entendimento de que discutir a relação afetiva no 

ensino influenciará diretamente na aprendizagem da criança da educação infantil. 

A escolha deste tema foi pensada por inquietações que surgiram, quando comecei 

a trabalhar em uma escola de educação infantil que me despertaram, o interesse em 

aprofundar o assunto no que toca à relevância da afetividade na relação professor/ aluno 

no processo do ensino aprendizagem. 

2. AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A afetividade é  necessária   para  a   formação   de  pessoas   felizes,   seguras   e   

capazes   de   conviver   com   o  mundo   que   a   cerca,   pois   ela   é   uma   importante   

aliada  nas   intenções   pedagógicas,   responsável   por   criar  vínculos   relevantes   e  

imprescindíveis   para   o   Ensino   de  Educação   Infantil   que   deverá   ser   oferecido   

segundo   a  Política   Nacional   de   Educação   Infantil   2006,   “[...]   em  creches   ou   

entidades   equivalentes   (crianças   de   0   a   3  anos)   e   em   pré-escolas   (crianças   

de   4   a   6   anos)”.   

Sendo   uma   importante   etapa   inicial   da   Educação Básica   que é   integrante   

do   sistema de   ensino,  pois   tem  como   principal   objetivo   estabelecer   bases   para   

a  personalidade   humana,   inteligência,   vida   emocionais   e sociais da criança. 

 

2.1 CONCEITOS  

Segundo o dicionário Aurélio (1994), afetividade é uma palavra feminina e está 

definida como: “Conjuntos de fenômenos sobre a forma de emoções, sentimentos e 

paixões, acompanhados sempre da impressão de dor ou prazer, de satisfação ou 

insatisfação, de agrado ou desagrado de alegria ou tristeza”. 
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A afetividade é de suma importância e está ligada à formação do caráter de uma 

pessoa. Os sentimentos afetivos exercem um importantíssimo papel durante toda a vida, 

mas principalmente quando se é criança, essa é fase em que se concentrará todo processo 

de aprendizagem das pessoas. 

Quando se fala em afetividade, afeto ou demonstrações de sentimentos lembra-se 

imediatamente do ser humano. A ausência, pouco ou a falta de afeto durante a vida de 

uma criança pode trazer inúmeros transtornos, principalmente na aprendizagem. De uma 

forma geral, a construção desses laços afetivos é extremamente importante para a vida 

das pessoas. Crescer sem isso pode transformar a pessoa em um ser possuidor de 

lembranças e recordações ruins principalmente da fase escolar.  

Dantas (1990, p.10) define afetividade da seguinte maneira: “afetividade designa 

[...] os processos psíquicos que acompanham as manifestações orgânicas da emoção. A 

afetividade pode bem ser conceituada como uma das formas de amor”.  Já Almeida e 

Mahoney (2007, p.17) definem afetividade da seguinte maneira: “capacidade, disposição 

do ser humano de ser afetado pelo mundo externo e interno por meio de sensações ligadas 

a tonalidades agradáveis ou desagradáveis.” 

Para se falar em afetividade e aprendizagem é impossível não lembrar de Wallon, 

que contribuiu grandemente para o reconhecimento da importância da afetividade na vida 

da criança. Wallon afirma que a expressão emocional, o comportamento e a aprendizagem 

do ser humano são interdependentes.  

Assim, percebe-se que a teoria de Henri Wallon tem, entre outros objetivos, a 

valorização e a interação entre indivíduo e meio social, bem como aprofundar a 

compreensão sobre o papel da afetividade na vida psíquica e no processo de ensino-

aprendizagem (ALMEIDA; MAHONEY, 2007, p.11).  

Para Dantas (1990, p.3): "sua teoria integra razão e emoção; sua vida, reflexão à 

conduta". Wallon nos explica que a relação entre a personalidade e a emoção é 

fundamental para o desenvolvimento psicomotor, e que o papel da emoção é muito 

importante no desenvolvimento infantil.  

 

3. A APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

A aprendizagem é um processo acontece de forma contínua que ocorre durante 

toda a vida do indivíduo, da infância até velhice. A aprendizagem humana é definida 

como sendo a mudança relativamente estável do comportamento de um indivíduo como 
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resultado da experiência vivida. Esta mudança resulta da sequência do estabelecimento 

de associações entre estímulos e respostas.  

Como não há a separação entre o desenvolvimento afetivo e o cognitivo, o 

desenvolvimento social está intimamente relacionado ao desenvolvimento cognitivo e 

afetivo, formando um elo entre estes, à medida que a criança interage com os adultos e 

com outras crianças se da aprendizagem. 

“A vida afetiva, como a vida intelectual é uma adaptação contínua e as 

duas adaptações são, não somente paralelas, mas interdependentes, pois 

os sentimentos exprimem os interesses e os valores das ações, das quais 

a inteligência constitui a estrutura.” Piaget (1971, p.271) 
 

Ainda seguindo Piaget, o indivíduo torna-se um ser social no decorrer dos anos e 

no seu relacionamento interpessoal. Assim, concluí, a partir das afirmações de Piaget, que 

é fundamental neste processo a troca de atitudes e valores entre as crianças e os que fazem 

parte de seu convívio social. Sobre este assunto, Wallon confirma que o indivíduo 

mantém com o meio uma relação composta de várias transformações interdependentes 

 

“[...] meios e grupos são noções conexas, que podem por vezes 

coincidir, mas que são distintas. [...] Comportam evidentemente 

condições físicas e naturais, mas que são transformadas pelas 

técnicas e pelos usos do grupo humano correspondente”.  Wallon 

(2008, p. 163) 

 

Embora a função fundamental da escola seja a construção e a transmissão do 

conhecimento, ou seja o ensino aprendizagem há que se evidenciar as relações afetivas 

como sendo importantíssimas, visto que a construção e transmissão de conhecimentos 

proposta pela escola gera a relação interpessoal, ou seja, a troca de experiências entre os 

indivíduos. Nesse sentido, Almeida e Mahoney (2004) consideram o afeto como agente 

presente e ativo no processo de aprendizagem, uma vez que há, na escola, a relação 

pessoa-pessoa tão importante para o desenvolvimento do ser. 

3.1 AFETIVIDADE E APRENDIZADO 

A relação entre a afetividade e a aprendizagem tem influência fundamental que 

garantem ao aluno um ensino de qualidade, além de contribuir na formação da criticidade, 

solidariedade, criatividade e felicidade. A escola é o local onde a criança complementa as 

formações cognitivas e afetivas. 
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Nesse caso, fica muito difícil ensinar quando uma criança não sente segurança no 

local onde passa muito tempo de sua vida. Portanto, o papel da escola é o de acolher e de 

transmitir afeto para seus alunos. Assim, uma criança sociável, que busca novos 

caminhos, disposta e pronta para conhecer o novo será formada. Nada para ela será 

dificuldade, sendo ela preparada para a vida, podendo sentir que o educador é um amigo 

que tem e espera respeito. 

 4.  A AFETIVIDADE NA RELAÇÃO PROFESSOR ALUNO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

O desenvolvimento humano não é somente em aspectos cognitivos, mas também 

e, principalmente, em aspectos afetivos. Sendo assim, a relação professor e aluno/aluno 

professor deve ser a melhor possível, principalmente na educação infantil, onde a criança 

pode levar para vida bons ou mal momentos da educação infantil.  Freire (2002, p.73): 

“O relacionamento entre professor e aluno deve ser de 

amizade, de respeito mútuo, de troca de solidariedade, 

não aceitando de maneira alguma um ambiente hostil e 

opressor que semeie o medo e a raiva no contexto de sala 

de aula. A prática pedagógica deve sempre prezar o bem 

estar do aluno, assim como do professor, para isso um 

relacionamento afetivo torna o aprendizado muito mais 

prazeroso.” Freire (2002, p.73): 

 

Para Antunes (2007, p.54) “O professor precisa conquistar o aluno, utilizar a 

transmissão de conhecimento de forma positiva, a fim de envolvê-lo, motivá-lo com 

palavras de incentivo e expressões positivas, pois o grau de envolvimento afetivo e 

emocional do professor interfere positiva ou negativamente no processo de aprendizagem 

do aluno.”  

Assim, o autor afirma que a afetividade e as relações sociais estão intimamente 

ligadas, pois o trabalho pedagógico se torna difícil, maçante e por vezes infrutífero, se o 

professor e o aluno não tiverem um envolvimento emocional satisfatório. Isso acontece 

porque o a criança precisa estar envolvida emocionalmente, não só com o professor, mas 

com os coleguinhas da turma e com o ambiente, para se sentir motivada e para que o 

processo ensino-aprendizagem flua de forma proveitosa. Portanto, a relação professor 

aluno se fortalece e o vínculo afetivo nos anos iniciais da criança favorece avanços 

significativos relacionados à questão cognitiva. 



 

464 
 

XI  MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

Na infância, a criança reflete o vínculo afetivo primariamente em torno da relação 

pais-filho-irmão(s). No decorrer do desenvolvimento, é o professor que começa a fazer 

parte do vínculo de afetividade da criança, através da relação de ensino e aprendizagem 

escolar. Fernandez (1991, p. 47-52) conclui este processo da seguinte maneira: 

“Para aprender, necessitam-se dois personagens (ensinante e 

aprendente) e um vínculo que se estabelece entre ambos. (...) Não 

aprendemos de qualquer um, aprendemos daquele a quem outorgamos 

confiança e direito de ensinar. Com isso, [fica esclarecido] que toda 

aprendizagem está impregnada de afetividade, já que ocorre a partir das 

interações sociais, num processo. Pensando, especificamente, na 

aprendizagem escolar, a trama que se tece entre alunos, professores, 

psicopedagogos, conteúdo escolar, livros, escrita, [não] acontece 

puramente no campo cognitivo. Existe uma base afetiva permeando 

essas relações”. 

 

Paulo Freire em seu livro Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à 

prática educativa, faz uma abordagem sobre a importância dos pequenos gestos, palavras 

e olhares de respeito e de qualificação do professor com seu aluno “Este saber, o da 

importância dos gestos que se multiplicam diariamente nas tramas do espaço escolar, é 

algo sobre o que teríamos que refletir seriamente”.  Freire (1999, p.148). 

  O autor também faz crítica a o ensino tradicionalista, o que ele chama de 

“Educação bancária”, na qual fala-se quase exclusivamente do ensino conteudista como 

transferência de saber. Freire ressalta que esta é uma compreensão estreita do que é 

educação e do que é aprender. Afirmando que, “o que importa na formação docente é a 

compreensão do valor dos sentimentos, das emoções, do desejo, da insegurança a ser 

superada pela segurança, do medo que, ao ser “educado”, vai gerando a coragem” 

(FREIRE, 2005, p.50). 

Enfim, ao analisar as concepções de alguns educadores da educação, pode –se 

perceber a necessidade da presença afetiva nas relações sociais, principalmente quando 

se diz respeito à relação entre professores e as criança da educação infantil. Isto é essencial 

para o sucesso da vida escolar do discente, pois como o próprio Paulo Freire (1979, p. 15) 

afirmou, “não há educação sem amor [...] Quem não é capaz de amar os seres inacabados 

não pode educar.” 
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5. CONCLUSÃO 

O término deste trabalho possibilitou compreender teoricamente ,que é  de suma   

necessidade   falar   da  importância  da  afetividade no processo de aprendizagem da 

criança   na   Educação   Infantil,   atentando-se  para   a   qualidade   de   vida   humana,   

pois   a   afetividade  deve   estar   presente     em todas as fazes da vida, mas principalmente 

na infância, manifestando -se   como   uma   fonte  geradora  de potência  e  energia  e  

sendo  o  alicerce  sobre  a   qual   se   constrói   o   conhecimento   racional.    

Por   isso,  a  Educação   Infantil   compreende   um   período   de   grande 

importância   na   formação   intelectual   e   emocional   do  indivíduo,   sendo   considerada   

parte   integrante   da  educação básica.  

Nessa modalidade da Educação Infantil, qualquer aprendizagem deve estar 

intimamente ligada à vida afetiva, integrando as funções do cuidar e do educar com o 

desenvolvimento integral da criança, assim, com base nos PCN’s e nas pesquisas 

bibliográficas realizadas para a elaboração desses tcc, posso afirmar que a Educação 

Infantil tem como objetivo contribuir para a formação global e harmônica da criança, de 

maneira afetiva e lúdica, de maneira que a afetividade e cognição são inseparáveis.  

Sendo assim, os professores, como educadores que são, devem compreender que 

possuem uma missão, que é construir um ser humano, e isso  somente acontecerá pela  

obra do amor  e da  afetividade,  que   será   responsável   por   fazer   nascer   um   

verdadeiro  ser   humano,   em   um   mundo,   onde   a   agressividade   é  absolutamente  

assustadora  e   a   solução  está   somente  no  afeto.    

Portanto, o amor e o afeto tornam-se a solução para uma boa educação, pois 

acredito em uma educação mais humana, que adota uma pedagogia   do  amor,  que   tenha  

a   capacidade   de  influenciar   em  nossas  próprias   vidas,   em   nossa   família,   nas   

escolas   e,  principalmente   nas   salas   de   aula,   favorecendo   novos  conhecimentos, 

desafios   e   conquistas,   que  acontecerão através   de   um   trabalho   realizado   por   

meio   de aprendizagem   votado  para   a   promoção   do   afeto,   que   objetivará   no  

desenvolvimento   integral   da   criança   a   partir   do  trabalho pautado na afetividade. 
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RESUMO 

O presente trabalho objetivou discutir a musicoterapia como ferramenta de 

desenvolvimento de competências e habilidades do aluno com TEA, assim como 

promover o desenvolvimento do aluno através da música, trabalhando as potencialidades 

de forma significativa. Este estudo se trata de uma pesquisa bibliográfica a qual utilizou 

como norte, entender como trabalhar a musicoterapia para desenvolver as potencialidades 

do aluno com TEA. O tema surgiu a partir de um prévio contato com vídeos e relatos de 

professores que trabalham a educação inclusiva, partindo das suas angústias e também da 

falta de sensibilidade para com o aluno, visto que a musicoterapia complementa o 

processo educacional, ajudando o aluno a lidar com suas limitações, uma vez que o torna 

mais atuante tanto no seu mundo externo quanto no interno, permitindo assim que o 

mesmo se expresse e se reconheça, ressaltando a sua singularidade como algo relevante, 

construindo um olhar mais humanizado sobre a inclusão. O problema a ser respondido 

neste artigo aponta para a seguinte questão: a musicoterapia é uma ferramenta capaz de 

desenvolver competências e habilidades no aluno com TEA? 

PALAVRAS - CHAVE: Educação Inclusiva. Musicoterapia. Transtorno do Espectro 

Autista. 

 

SUMMARY  

The present work aimed to discuss music therapy as a tool for the development of skills 

and abilities of the student with ASD, as well as to promote the development of the student 

through music, working the potentialities in a significant way. This study is about a 

bibliographical research which used as the north, understand how to work the music 

therapy to develop the potentialities of the student with ASD. The theme arose from a 

previous contact with videos and reports of teachers working on inclusive education, 

starting from their anguish and also from the lack of sensitivity towards the student, since 

music therapy complements the educational process, helping the student to deal with its 

limitations, since it makes it more active both in its external and internal worlds, thus 
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allowing it to express itself and to recognize itself, highlighting its uniqueness as 

something relevant, constructing a more humanized look at inclusion. The problem to be 

answered in this article points to the following question: Is music therapy a tool capable 

of developing skills and abilities in the student with ASD?  

KEY WORDS: Inclusive Education. Music Therapy. Autistic Spectrum Disorder. 

 

INTRODUÇÃO 

 O Autismo em seu conceito define-se por um transtorno do desenvolvimento que 

afeta a parte cognitiva, intelectual e até a sociabilidade de um indivíduo. Esse Transtorno 

do Espectro Autista- TEA pode ser identificado a partir de características como: 

comportamento repetitivo, presença de manias e rituais, dificuldade na comunicação, 

compreensão e interação com outros sujeitos, etc., facilitando assim a percepção dos 

níveis que cada indivíduo possui.  

Para melhor compreensão do que seria o comportamento de um aluno com TEA, 

podemos observar segundo Gómez e Terán (2014, p. 447), “Essas crianças apresentavam 

os seguintes sintomas: extrema solidão autista, incapacidade para se relacionar com as 

pessoas e alterações de linguagem e comunicação muito severas, tanto no plano 

expressivo como no receptivo. A palavra refere-se, assim, à incapacidade em estabelecer 

relações sociais”. 

Partindo desse pressuposto, o presente trabalho busca discutir o papel da 

musicoterapia enquanto ferramenta de desenvolvimento de capacidades e habilidades do 

aluno com TEA, promovendo uma ação terapêutica e educativa, com a finalidade de 

possibilitar que o desenvolvimento desse mesmo aluno, ocorra de forma integrada de 

acordo com as suas capacidades à medida que potencializa suas habilidades, em virtude 

de promover uma interação social que viabilize a execução da ação terapêutica enquanto 

supre as necessidades físicas, emocionais, cognitivas e sociais do aluno. 

Ainda levando em consideração a musicoterapia em sua ação 

terapêutica podemos perceber que: [...] A musicoterapia objetiva 

desenvolver potenciais e/ou restabelecer funções do indivíduo para que 

ele/ela possa alcançar uma melhor integração intra e/ou interpessoal e, 

consequentemente, uma melhor qualidade de vida, pela prevenção, 

reabilitação ou tratamento (REVISTA BRASILEIRA DE 

MUSICOTERAPIA- UBAM n. 2, 1996, p. 4). 

 

Tendo isso em vista, a proposta de se trabalhar a musicoterapia dentro da educação 
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inclusiva voltada para o aluno com TEA vem para reforçar os estímulos decorrentes do 

processo educativo, onde o trabalho com a música torna viável o complemento desse 

processo, servindo como ferramenta de auxílio do aluno, buscando ensiná-lo a lidar com 

suas limitações.  

Uma vez que a metodologia aplicada contribui para torná-lo mais expressivo e 

possuidor de sua própria autonomia, permitindo assim que o mesmo se expresse e se 

reconheça, ressaltando a sua singularidade como algo relevante dentro da proposta da 

educação inclusiva, contribuindo assim para o exercício de um trabalho mais completo e 

significativo para a construção do indivíduo. 

Esse trabalho está organizado a partir dos seguintes pontos: Definição de autismo 

apresentando sua evolução, classificando de acordo com seus tipos e dimensões até fazer 

menção da relação da musicoterapia, destacando a contribuição da mesma dentro do 

processo de desenvolvimento do aluno. 

2. O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

Cientificamente a definição do TEA tem caráter biológico e apresenta-se hoje 

como um distúrbio neurológico de ordem crônica, mas não degenerativa, que pode ser 

identificado durante a fase embrionária, durante ou até mesmo no fim da fase gestacional 

com o nascimento do indivíduo. Esse distúrbio afeta a parte cognitiva e comportamental 

do indivíduo, ocorrendo assim um prejuízo na sua interação social, afetando o seu 

desenvolvimento motor, alterando assim a forma como esse indivíduo se comunica, sendo 

sua comunicação verbal ou não, à medida que vão sendo criados aspectos padrões 

limitados que são fortemente sustentados por estereótipos que interferem na sua 

aprendizagem. Segundo Grinker (2010),  

Entretanto, o autismo – como todos os distúrbios – não existe fora da 

cultura. É a cultura que identifica algo anormal ou errado, lhe dá um 

nome e toma alguma atitude, e cada cultura reage de forma diferente. 

[...] a doença pode ser biológica, mas nunca é somente biológica 

(GRINKER, 2010, p 22- 24). 

 

  É importante ressaltar que o autismo não se restringe somente a alterações 

comportamentais, interacionais e formas de comunicação, pois o mesmo modifica 

também o intelecto do indivíduo, por isso estima-se que cerca de 60% a 70% da população 

pode apresentar alguma deficiência dessa natureza. Logo, mesmo sendo um distúrbio 
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neurológico que na maioria das vezes pode ser identificado ainda na fase infantil, não 

podemos anular a hipótese ou possibilidade de que existam indivíduos que possuem esse 

espectro, porém consigam conviver naturalmente com eles até a fase adulta, sem que haja 

um diagnóstico que valide isso.  

Uma vez que o autismo é classificado de acordo com níveis, onde cada indivíduo 

apresenta características físicas, emocionais e intelectuais próprias de acordo com o seu 

nível. Essas particularidades do indivíduo estão interligadas com a sua singularidade e 

pode ser entendida através de Vygotsky em seus estudos sobre o comportamento humano.  

2.1 BREVE HISTÓRICO  

A nomenclatura do termo autismo é originária do grego “autos” cujo significado 

está diretamente ligado ao eu interior.  Historicamente o termo autismo apareceu pela 

primeira vez na área da psiquiatria por Plouller em 1906, e voltou a ser utilizado pelo 

doutor Leo Kanner em 1943, uma vez que surgiram alguns relatos de casos isolados, mas 

somente a partir da segunda metade do século XIX através do médico Henry Maudsley 

que ele começou a ter relevância, visto que o mesmo insinuou que crianças que 

apresentassem um comportamento cujo rótulo fosse de cunho estranho, poderiam estar 

sofrendo de psicose infantil, o que gerou uma indisposição com a sociedade na época, já 

que a insinuação não foi bem vista, pois sabemos que culturalmente o período da infância 

traz consigo uma conotação romantizada.  

Contudo, o primeiro artigo publicado e reconhecido a nível nacional foi feito por 

Leo Kanner em 1943, onde apresentou 11 casos e os denominou como distúrbios 

autísticos do contato afetivo.  Ao observar esses primeiros casos, Kanner notou que os 

indivíduos possuíam uma incapacidade em desenvolverem relações com outros 

indivíduos desde o início de suas vidas, observou-se também a forma como aqueles 

pacientes interagiam com o meio e a pré-disposição de fazer movimentos motores de 

repetição como uma espécie de mania ou trejeito.  

A insistência na monotonia e a oposição contra mudanças faziam com que eles se 

diferenciassem do restante das pessoas, sofrendo com estereótipos e estigmas, pois até as 

falas eram incomuns, uma vez que os pacientes tinham tendência a usar a ecolalia na 

linguagem como forma de comunicação e suas habilidades de comunicação envolviam 

frases com pronomes trocados. Contudo, Kanner (1943), optou por ser minimamente 



 

471 
 

XI  MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

cuidadoso ao relatar suas observações, sem deixar de ressaltar que as deficiências que 

afetavam os relacionamentos de caráter social e os comportamentos não padronizados 

faziam parte da condição em que o indivíduo estava sujeito, o que fazia com quem ele se 

justificasse ao agir dessa forma tão incomum e por vezes tão incompreendida. 

 No século passado, em meados dos anos 50/60, houve-se muita contradição no 

que se refere ao termo autismo, pois acreditava-se que a origem e a razão pela qual o 

autismo ocorria era devido à falta de suporte de alguns pais para com seus filhos, sejam 

eles em forma de afetividade negada, ou assistencialismo parcial, logo essa crença 

ganhava força e se propagava entre a sociedade. Mas ao longo do tempo, essas teorias 

foram derrubadas, dando destaque para que o TEA começasse a ser analisado como um 

transtorno cuja origem apresenta-se a partir de desorganizações neurológicas 

apresentadas no córtex do indivíduo desde a infância, sem distinção de classes 

econômicas, etnias ou nacionalidades, descontruindo então a ideia de que o autismo era 

um distúrbio especificamente emocional. De acordo com Moreira (2001) 

O autismo é uma doença congênita, não temos o poder de criar filhos 

autistas, eles nascem com esta deficiência, que pode se manifestar desde 

seu nascimento (sendo o autismo clássico) ou até os dois anos de idade 

( MOREIRA, 2001). 

 Depois disso, em 1978 através de Michael Rutter o autismo enquanto transtorno 

foi classificado embasado em alguns critérios, mais precisamente quatro, sendo eles: “o 

atraso e desvio social, dificuldades de exercer comunicação, ambos não só como função 

de retardo mental; movimentos estereotipados (maneiras) de caráter incomum e por 

último, início dos 30 meses de idade”, logo a partir dessas observações o termo autismo 

começou a ter real relevância científica, sendo incorporada no DSM-III e tendo em vista 

a sua complexidade a partir do DSM-V passou a ser denominado Transtorno do Espectro 

Autista (TEA). Perante Lemos et al (2014) 

[...] indivíduo que encontra dificuldades em seu desenvolvimento 

social, mas que tem muitas potencialidades e especificidades que vão 

além do diagnóstico que recebe (LEMOS et al, 2014, p. 12). 

 

3. OS TIPOS DE AUTISMO E SUAS DIMENSÕES 

 Importante salientar que, o autismo foi classificado por Rutter (1978), de acordo 

com alguns critérios, o que facilitou a assimilação dos comportamentos executados pelos 
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indivíduos cujo diagnóstico é positivo. Retomando o quadro de classificação, já sabemos 

que o TEA é dividido por níveis, podendo abranger do leve ao severo, apresentando 

características próprias o que os diferem entre si.  

• O nível 1 ou leve é conhecido como aquele que precisa de pouco suporte, 

pois apesar de apresentar características como dificuldade na 

comunicação, isso não configura um fator de limitação para o indivíduo 

desenvolver interações sociais. Além disso, o indivíduo apresenta 

problemas com organização e planejamento o que resulta na sua falta de 

dependência.  

• O nível 2 ou moderado, apresenta-se como aquele que necessita de 

suporte, tem dificuldades com comunicação seja ela de forma verbal ou 

não verbal, o que resulta em dizer que eles dependem de um suporte para 

exercê-la de forma satisfatória. Autistas diagnosticados como nível 2 tem 

interações sociais e cognição dificultadas.  

• O nível 3 ou severo, são aqueles que necessitam de maior suporte, ou seja 

apoio. Assim como o nível 2, também tem dificuldades com comunicação 

verbais ou não, só que nesse nível, elas acontecem de forma grave, por 

isso o nome (severo) e dependem de suporte para se comunicar, pois não 

conseguem se comunicar se não tiverem auxílio. Eles também têm a 

cognição reduzida, possuindo um perfil com traços de inflexibilidade em 

seu comportamento, não sendo adeptos a mudanças, pois isso causa 

desordem ao seu mundo, logo são tendenciosos a isolação social se não 

forem estimulados por outros indivíduos. 

Tendo em vista os três níveis abordados acima, o autismo pode ser encontrado em 

algumas versões, como:  

• Síndrome de Asperger: cuja deficiência é localizada nas 

interações sociais e também na linguagem; 

• O Transtorno Autístico ou Autismo Clássico: 

desenvolve-se através de linguagem associadas de atrasos, 

também tem dificuldades para socializar e se comunicar, 

apresenta comportamentos incomuns. Também possui 
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dificuldades no quesito aprendizagem, pois tem a 

mentalidade analisada como abaixo da média; 

• Transtorno Geral de Desenvolvimento não 

Especificado: os indivíduos que são classificados nessa 

ordem possuem alguns traços semelhantes e enquadrados 

na forma clássica do autismo, mas o nível de 

desenvolvimento no que diz respeito à forma como o 

indivíduo funciona é em sua maioria moderado a alto; 

• Transtorno Desintegrativo da Infância: é aquele que 

atinge crianças pequenas na fase da pré-escola, onde eles 

sofrem com habilidades linguísticas interrompidas e 

sociais também, o nível de funcionalidade varia ente 

moderado ou baixo. 

4. A IMPORTÂNCIA DA MUSICOTERAPIA NO TEA 

 Sabemos que a música está presente em nosso cotidiano e faz parte de uma 

manifestação humana que traz consigo uma expressão cultural e artística de valores, 

posturas, crenças e características de uma sociedade e o seu povo.  Pelo olhar da 

neurociência, existem estudos que comprovam que a música pode influenciar 

comportamentos e modificar a forma como um indivíduo vê o mundo, alterando assim a 

sua relação com ele, uma vez que biologicamente o indivíduo e a música estão 

interligados de forma natural no que se refere a sua essência. Por isso que até mesmos 

bebês recém-nascidos são capazes de corresponder aos sons, percebendo padrões rítmicos 

dentro da fonte sonora. Logo, mesmo que essa percepção aconteça de forma 

instintivamente natural, o estímulo a práticas musicais pode modificar de forma 

fisiológica e anatômica o cérebro de um indivíduo. Segundo A. de Campos in J. Cage (1985) 

A música não é só uma técnica de compor sons ( e silêncios), mas um 

meio de refletir e de abrir a cabeça do ouvinte para o mundo. [...] Com 

sua recusa a qualquer predeterminação em música, propõe o 

imprevisível como lema, um exercício de liberdade que ele gostaria de 

ver estendido à própria vida, pois ‘tudo o que fazemos’ (todos os sons, 

ruídos e não sons incluídos) é ‘música’ (A. de Campos, in J. Cage, 

1985- prefácio, p.5). 
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Reconsiderando o fato de que os bebês e as crianças têm seu primeiro contato com 

o que conhecemos como música, de forma espontânea e intuitiva através da variedade de 

sons e ruídos presentes em nosso cotidiano. Podemos considerar que as atividades que 

envolvem o ambiente musical como músicas de ninar, parlendas, canções de roda e jogos 

musicais, podem estimular o indivíduo a desenvolver sua comunicação e dessa forma, 

auxilie o mesmo na manifestação da afetividade e cognição, criando assim vínculos com 

a música.  

O prazer e a descoberta do mundo fazem parte da forma como a criança se 

relaciona com ele, uma vez que a música é introduzida nesse universo, ela pode conduzir 

essa descoberta de maneira mais eficaz. Pois, a criança constrói brincando, é o seu jeito 

particular de desbravar o mundo. De acordo com Delalande apud Brito (2003) 

[...] Os três grandes fatores que caracterizam as condutas dos músicos 

são sucessivamente dominados pela criança: a exploração das fontes e 

as pesquisas sonoras, a expressão da vida afetiva e geralmente, a 

representação, enfim, a organização das ideias entre tais, então a forma. 

[...] (DELALANDE, apud BRITO, 2003, p.40). 

 Dentro do processo de construção da aprendizagem da criança, ela passa pela fase 

da aquisição da linguagem e fazendo um comparativo com a expressão musical é possível 

perceber que ambas se estruturam de forma semelhante. Visto que, a criança percorre a 

fase de exploração vocal, reprodução, inicia o processo de criação e identificação das 

primeiras letras, passa pela grafia, começa a construir frases até chegar na leitura e escrita, 

ou seja, esse processo conduz a criança em seu desenvolvimento, possibilitando que a 

mesma experimente de forma prática percepções, à medida que explora e descobre o 

mundo que a cerca, construindo hipóteses paralelas a reflexões, desenvolvendo sentidos 

que fazem parte da apropriação do conhecimento de forma consciente, o que também 

ocorre na música. 

Por isso, a musicoterapia enquanto ferramenta contribuinte da aprendizagem pode 

reforçar a construção do conhecimento e dar autonomia ao indivíduo uma vez que o 

mesmo se descobre, descobrindo o mundo a sua volta. Porém, no desenvolvimento dessa 

busca pelo conhecimento e conquista pela autonomia, não podemos excluir o papel do 

professor enquanto mediador, uma vez que ele será responsável por acompanhar o aluno 

em suas experiências, conduzindo- o através de atividades que possibilitem o contato com 

outros indivíduos, através de relações interpessoais, e também fazendo com que o aluno 

reconheça as suas limitações, permitindo que o professor atue sobre elas de forma que 
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não o aprisione e limite-o, mas que faça com que o mesmo aprenda a se sobrepor sobre 

elas de maneira firme. Corroborando com Coll apud Brito (2003) 

A finalidade última da intervenção pedagógica é contribuir para que o 

aluno desenvolva as capacidades de realizar aprendizagens 

significativas por si mesmo [...] e que aprenda a aprender (COLL apud 

BRITO, 2003, p.45). 

Esse processo de mediação entre professor e aluno é conhecido e relatado segundo 

Vygotsky como ZDP (Zona de desenvolvimento proximal) que resumidamente, fala 

sobre as atividades que o aluno pode fazer sozinho e sobre a necessidade dele de precisar 

de um suporte ou seja, um outro indivíduo para a realização de tarefas que ele não pode 

executar sozinho. De acordo com Vygotsky apud Baqueiro 

A distância entre o nível real de desenvolvimento, determinado pela 

capacidade de resolver independentemente um problema, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado através da resolução de um 

problema sob orientação de um adulto ou em colaboração com outro 

companheiro mais capaz (VYGOTSKY apud BAQUEIRO, 1998, p. 

97). 

5. O COMPORTAMENTO DO AUTISTA EM RELAÇÃO À MÚSICA 

 Entendendo que o nosso comportamento perante a música se caracteriza pela 

forma como a sentimos, pois diferente das palavras que podemos ler e compreender as 

entrelinhas, a música fala não tão somente por meio dos sons, mas pelos seus intervalos 

próprios, ou seja ao ouvir uma música em seus intervalos, sentimos o nosso senso artístico 

ser aflorado pouco a pouco, dando espaço para que a sensibilidade possa permear em nós 

para além da estética. É uma sensação psicológica, um misto de sentir, e se deixar ser 

sentido pela música. Como se ela pudesse estabelecer uma relação profunda e sincera 

com o nosso eu interior, nos auxiliando a resignificar coisas sob um olhar particular de 

cada ouvinte. 

  A música propõe que “cada indivíduo possui um tempo interior, que lhe é natura” 

e como tal, é diferente e variante de pessoa para pessoa. Levando em consideração o aluno 

com TEA, cujo mundo interior é tão característico e expressivo quanto o exterior, pois 

sua expressividade externada, muitas vezes é uma extensão do seu mundo particular tão 

diferenciado e único. O comportamento do autista quanto a música, se caracteriza como 

forma de desenvolvimento de habilidades de forma ainda mais visível do que em uma 

criança “normal”, uma vez que o autista possui uma facilidade para captar e perceber 
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melodias, extraindo delas sentimentos e emoções, desenvolvendo consequentemente sua 

comunicação, que dependendo do nível pode se apresentar como uma dificuldade. 

Percebe-se que a música em forma instrumental ou em canções, tem o poder de 

envolver toda a região cerebral proporcionando ativações em diferentes áreas, facilitando 

a afloração de emoções traduzindo-as em respostas sejam elas positivas ou negativas. 

Conforme (CARIA; VENUTI; FALCO, 2011) relacionando os indivíduos típicos com os 

indivíduos com TEA, é possível perceber que há uma menor ativação na área pré-motora 

quando exposto a música alegre, definida como música rápida ou de tonalidade maior. A 

música não somente aflora emoções como também age no cognitivo da pessoa, 

influenciando na memória, controle de impulso, desempenho de atividades motoras entre 

outras habilidades. De acordo com Melo et al (2009) 

Tal fato favorece o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas, linguísticas e motoras, participando do 

processo de desenvolvimento da sua personalidade, do 

amadurecimento do caráter e das atitudes 

comportamentais (MELO, et al., 2009). 

  Dessa forma, o estudo na música pode contribuir para o pleno desenvolvimento 

do aluno com TEA, visto que o mesmo se expressa de forma particular e a musicoterapia 

dar liberdade para que ele expresse suas emoções, sentimentos e impulsos de forma 

ordenada e terapêutica. Segundo Rosa (1990) 

A música é uma linguagem expressiva e as canções são 

vínculos de emoções e sentimentos, podendo fazer com 

que a criança reconheça nelas seu próprio sentir (ROSA, 

Nereide Schilaro Santa.1990, p.19). 

6. CONCLUSÃO 

Levando em consideração o processo de ensino e aprendizagem de um aluno com 

TEA dentro do cenário educacional atual, sem desmerecer a origem do transtorno, suas 

características e classificações, a musicoterapia é uma ferramenta pedagógica que 

promove benefícios para o desenvolvimento integral do mesmo de forma válida.  

Uma vez que dentro do contexto de inclusão, as escolas precisam ter um olhar 

mais humanizado, sensível e acolhedor sob as limitações do aluno autista, de modo que 

o mesmo se desenvolva a partir de experiências mediadas em sala e a música por sua vez, 

apresenta-se como forma de auxiliar o aluno na busca por conhecimento como forma de 

expressão da criatividade, permitindo que o indivíduo se familiarize com o mundo 
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externo de forma natural e espontânea, promovendo então sua socialização, interação, 

desenvolvimento de faculdades motoras, cognitivas e emocionais, não mais como fator 

limitante, mas como dificuldades a serem superadas.  

Logo, o contato com a música traz para o aluno a possibilidade de construção de 

um espaço próprio, que respeite sua singularidade, à medida que trabalha suas habilidades 

e competências sem que o mesmo se sinta aprisionado, fazendo com que o aluno se 

desenvolva plenamente em todos os aspectos que dizem respeito a sua aprendizagem. 
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EIXO TEMÁTICO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
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RESUMO  

O presente trabalho tem como objetivo analisar a contribuição da música no 

desenvolvimento da criança na educação infantil. Este estudo trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica, principalmente nas teorias estudos de BRITO (2003), OLIVEIRA (1999), 

WEIGEL (1998). O problema abordado foi: Como a música contribui para o 

desenvolvimento da criança na educação infantil? A inserção da música pode ser uma 

estratégia eficaz no processo de ensino? A música é percebida pelos educadores como 

fonte de ensino, onde as ações mais comuns realizadas no dia a dia transformam-se em 

vivências capazes de estimular o desenvolvimento da criança, persistindo uma forma de 

preservação social e histórica. A escolha do tema foi motivada pelo fato da paixão pela 

música e pela contribuição que ela traz para a vida social das pessoas, como um meio de 

comunicação que pode ser utilizada em sala de aula como forma de aprendizagem, 

contribuindo na formação acadêmica da criança e no seu desenvolvimento pessoal, 

emocional e cultural. Foi justificado, pois a música pode envolver outras áreas de 

conhecimento, através do desenvolvimento da autoestima a criança aprende a se aceitar 

com suas capacidades e limitações. A música quando trabalhada na escola com crianças, 

ajuda de forma lúdica e prazerosa o aprendizado, fazendo-se necessária a sensibilização 

dos educadores para despertar a conscientização das possibilidades que a música oferece 

para o bem estar e o crescimento do saber dos alunos. 

Palavras- chave: Música. Desenvolvimento. Educação Infantil. 

 

 

SUMMARY 

The present work aims to analyze the contribution of music in child development in early 

childhood education. This study is a bibliographical research, mainly in the theories 

studies of (BRITO 2003), (OLIVEIRA 1999), (WEIGEL 1998). The problem addressed 

was: How does music contribute to the child's development in early childhood education? 

Can inserting music be an effective strategy in the teaching process? Music is perceived 

by educators as a source of education, where the most common actions carried out on a 
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day-to-day basis are transformed into experiences capable of stimulating the development 

of the child, while preserving a form of social and historical preservation. The choice of 

theme was motivated by the passion for music and the contribution it brings to the social 

life of the people, as a means of communication that can be used in the classroom as a 

way of learning, contributing in the academic formation of the child and in their personal, 

emotional and cultural development. It was justified, because music can involve other 

areas of knowledge, through the development of self-esteem, the child learns to accept 

himself with his abilities and limitations. Music when worked in school with children 

helps in a fun and enjoyable learning, making it necessary to educate the educators to 

raise awareness of the possibilities that music offers for the well being and the growth of 

students' knowledge. 

Keywords: Music. Development. Child Education. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A música é um importante fator na aprendizagem, pois a criança desde pequena 

já ouve música, a qual muitas vezes é cantada pela mãe ao dormir, conhecida como 

‘cantiga de ninar’, as crianças descobrem com a ajuda da música o seu universo, seu 

ambiente e fortalecem os relacionamentos familiares. 

Na educação infantil existem inúmeras possibilidades de se trabalhar a música e 

os benefícios que ela pode oferecer. Por meio da música pode-se trabalhar a linguagem 

oral e escrita possibilitando o estimulo da criança em ampliar seu vocabulário, uma vez 

que, através da música, ela se sente motivada a descobrir o significado de novas palavras 

que depois incorpora a seu repertório. Todos esses benefícios são estendidos não só à 

linguagem falada, mas também à escrita, na medida em que boa percepção, bom 

vocabulário e conhecimento de estruturas de texto são elementos importantes para ser 

bom leitor e bom escritor.  

A escolha do tema foi motivada pelo fato da paixão pela música e pela 

contribuição que ela trás para ávida social das pessoas, como um meio de comunicação 

que pode ser utilizada em sala de aula como forma de aprendizagem, contribuindo na 

formação acadêmica da criança e no seu desenvolvimento pessoal, emocional e cultural.  

Este trabalho tem como objetivo de analisar a contribuição da música no 

desenvolvimento da criança na educação infantil. Desta forma o problema abordado foi: 

Como a música contribui para o desenvolvimento da criança na educação infantil? A 

inserção da música pode ser uma estratégia eficaz no processo de ensino? 

A justificativa para esse trabalho, se da ao fato de que a música na educação 

infantil envolve todas as áreas de conhecimento, como por exemplo, o desenvolvimento 

da autoestima onde a criança aprende a se aceitar com suas capacidades e limitações. É 
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com as atividades desenvolvidas pelos professores no cotidiano da educação infantil e das 

experiências pessoais com a música, que nascerá uma prática pedagógica que contemple 

a música como elemento importante que venha a colaborar com a aprendizagem e o 

desenvolvimento da criança. 

Os benefícios que as utilizações da música permitem é o desenvolvimento 

social/afetivo, pois crianças, até a fase adulta, estão desenvolvendo sua identidade, 

descobrindo e passando pelo auto aceitação e autoestima, tudo isso acontecendo no 

contato com as outras crianças, um convívio extremamente fortalecedor. O referencial 

teórico tomou por base estudos e pesquisas bibliográficas, principalmente nas teorias e 

estudos de BRITO (2003), OLIVEIRA (1999), WEIGEL (1998). 

Para WEIGEL (1988, p. 15) “assegura que o trabalho com a música pode 

proporcionar essa integração social, já que as atividades geralmente são coletivas e o 

trabalho em grupo produz compreensão, cooperação e participação”.  

A afetividade é uma sensação de prazer que possibilita expressão dos 

sentimentos perante os outros, desenvolvê-la acarreta uma sensação de segurança. 

Quando expressamos nossos sentimentos ocorre o desenvolvimento da sensação e de 

realização. 

O ensino de música não precisa ser discutido e sim facilitado para que a escola 

consiga influenciar o principal objetivo que é o de não necessariamente a formação de 

instrumentistas, concertistas e nem dominar instrumentos ou cantar almejando uma 

carreira profissional como músico. O fator de importância é que o aluno pode sim no 

futuro desejar alcançar uma dessas carreiras, mas o ato do ensinar canto, trabalhar com a 

música ou tocar alguns instrumentos, deve ser o de ter como objetivo o desenvolvimento 

da criança, aliando a música a elementos pertinentes do currículo da educação infantil. 

 

2. A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

A música se tornou algo mais sério nas escolas depois da publicação da Lei 

11.769 de 18 de agosto de 2008, ficou estabelecida a obrigatoriedade do ensino de música 

nas escolas de Educação Básica. Conforme Brito (2010, p.91), o ensino de música: 

 

[...] é importante na educação porque a música é importante no viver, 

como uma das formas de relação que estabelecemos conosco, com o 

outro, com o ambiente. Somos seres musicais, dentre outras 

características que nos constituem, e o jogo expressivo que 

estabelecemos com sons e silêncios, no tempo/espaço, agencia 
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dimensões que por si só são muito significativas. Fazendo música 

trabalhamos nossa inteireza, o que é essencial (BRITO 2010, p.91). 

 

A música quando utilizada em sala de aula, desenvolve habilidades 

como:  raciocínio, criatividade, à autodisciplina e desperta a consciência rítmica e 

estética, além de desenvolver a linguagem oral, a afetividade, a percepção corporal e 

também promover a socialização. Perante Brito (2003),  

Música não é melodia, ritmo ou harmonia, ainda que esses elementos 

estejam muito presentes na produção musical com a qual nos 

relacionamos cotidianamente. Música é também melodia, ritmo, 

harmonia, dentre outras possibilidades de organização de material 

sonoro (BRITO, 2003, p. 26). 

 

O processo de aprendizagem se torna mais fácil quando existe a exploração e 

descoberta, entre professor e aluno, pois o professor, além das aulas expositivas e 

centralizadoras, precisa proporcionarem experiências diversas com seus alunos, o que 

facilita muito a aprendizagem. Portanto, a integração entre os aspectos sensíveis, afetivos, 

estéticos e cognitivos, assim como a promoção de integração e comunicação social que 

musicalização traz à educação, conferem um resultado significativo ao desenvolvimento 

da criança. 

Em contrapartida, de acordo com BRASIL. “Referencial Curricular para a 

Educação Infantil”, música é: “[…] a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes 

de expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio da organização 

e relacionamento expressivo entre som e o silêncio” (BRASIL, 1998, p. 45). 

A musicalização infantil permite ao aluno desenvolver a assimilação sensitiva 

quanto aos parâmetros sonoros, além de favorecer o controle rítmico-motor; beneficiar o 

uso da voz falada e cantada; estimular a criatividade em todas as áreas; desenvolver as 

percepções auditiva, visual e tátil; e aumentar a concentração, a atenção, o raciocínio, a 

memória, a associação, a dissociação, a codificação, a decodificação etc.  

A música por sua vez, tem uma grande relevância, pois, interage de forma 

significativa na vida de uma criança estimulando diferentes sensações, facilitando assim 

a aprendizagem e o seu desenvolvimento. Neste sentindo a musicalização é crucial para 

agregar a sensibilidade e qualidades na criança tais como: socialização, equilíbrio 

emocional, coordenação motora, respeito a si próprio como aos outros e esses atributos 

ajuda na formação do sujeito e na aquisição da linguagem musical.  

Para que se tenha o processo de musicalização, o professor não deve jamais 

esquecer que quando as crianças estão brincando, as mesmas usam sons espontâneos 
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criando suas próprias músicas e esse comportamento quando não é  incentivado pelo 

educador ou pessoa que esta mediando, poderá desaparecer com o passar do tempo. 

Portanto, para se trabalhar com a musicalização na educação infantil é fundamental que 

seja de forma atrativa, prazerosa e lúdica. 

A musicalização é um processo de construção do conhecimento, que 

tem como objetivo desenvolver e despertar o gosto musical, cooperando 

para o desenvolvimento da sensibilidade, senso rítmico, criatividade do 

prazer de ouvir música, da imaginação, memória, concentração, 

autodisciplina, atenção, do respeito ao próximo, da socialização e 

afetividade, também contribuindo para uma efetiva consciência 

corporal e de movimentação” (BRÉSCIA, 2003). 

     

Uma das formas de se identificar o papel da música na Educação Infantil é 

investigar o conjunto de leis e documentos oficiais, na dimensão relativa à educação, tais 

como a Constituição de 1988; o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990); a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 (LDBEN); o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (RCNEI, 1998) além de normatizações, em nível 

estadual e municipal. Neste sentindo, segundo o Referencial Curricular para a Educação 

Infantil Brasil (1988),  

 

Um expoente a ser analisado dentro da linguagem musical é a falta de 

ações pedagógicas que atendam as reais necessidades do educando. 

Apesar de fazer parte do planejamento e ser considerada como 

fundamental na cultura da infância, a música tem atendido a propósitos 

alheios às suas reais especificações. Ela é tratada como um algo que já 

vem pronto, servindo como objeto de reprodução e formação de hábitos 

na rotina escolar, o que acaba por deixá-la em defasagem junto às 

demais áreas de conhecimento, quando poderia atender a um propósito 

interdisciplinar (BRASIL, 1998, p. 47). 

 

2.1 PROPOSTAS METODOLÓGICAS PARA O USO DA MÚSICA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

A linguagem musical é um dos eixos norteadores da educação infantil, e 

precisa ser assegurada na faixa etária entre zero e cinco anos. Em muitas instituições de 

educação infantil há um descompasso da linguagem musical ao trabalho pedagógico. A 

música acaba se tornando controle comportamental das crianças ou uma memorização 

de conteúdo. Para BRITO (2003, p.17),  

A música é uma linguagem universal. Tudo o que o ouvido percebe sob 

a forma de movimentos vibratórios. Os sons que nos cercam são 

expressões da vida, da energia, do universo em movimento e indicam 

situações, ambientes, paisagens sonoras: a natureza, os animais, os 
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seres humanos traduzem sua presença, integrando-se ao todo orgânico 

e vivo deste planeta” (BRITO, 2003, p.17). 

 

Portanto deve iniciar-se a criança no mundo da educação para a exploração, de 

uma forma formal ou informal. Pois o que ela descobre e explora no meio em que vive, 

em que estuda e onde brinca, acaba se tornando seu interesse natural em tentar perceber 

as coisas e o mundo que a rodeiam. Bem como exprime curiosidade sobre muitos 

elementos e formas que os adultos não conseguem perceber. 

O professor precisa favorecer as iniciativas individuais e coletivas, 

acolhendo as ideias das crianças e possibilitando que elas sejam 

colocadas em prática, através do planejamento de atividades 

diversificadas que oportunizem a ampliação de conhecimentos. Para 

que isso aconteça, é necessário promover a sua interação e 

envolvimento em diferentes atividades musicais (BRITO 2003, p. 35).  

  

  A música por sua vez é uma forma de linguagem riquíssima em diversos aspectos, 

que desperta no sujeito a liberdade tanto de se expressar como de socializar, e de criar 

algo novo, sendo assim um recurso importante no âmbito educativo que é a educação 

infantil, ou seja, na pré-escola. Segundo WEIGEL (1988, p.12): “por seu poder criador e 

libertador a musica torna-se um poderoso recurso educativo a ser utilizado na pré-escola”. 

É fundamental respeitar a forma de ser de cada individuo buscando melhoria no que diz 

respeito em se trabalhar na educação infantil, instigando a imaginação em fazer diversas 

e não rotineiras.    

 

Há várias formas de se trabalhar a música na escola, por exemplo, de 

forma lúdica e coletiva, utilizando jogos, brincadeiras de roda e 

confecção de instrumentos. A imaginação é uma grande aliada nesse 

quesito, lembrando que a musicalidade está dentro de cada pessoa 

(BUENO, 2011, p.231). 
 

Trazer a música para qualquer instituição escolar exige uma formação musical 

pessoal e também atenção e disposição para ouvir e observar o modo como as crianças 

percebem e se expressam musicalmente em cada fase de seu desenvolvimento, sempre 

com o apoio de pesquisas e estudos teóricos que fundamentam o trabalho.  

A música como disciplina escolar deve ser considerada um avanço na história 

da educação. De acordo com Loureiro (2003),  

Considerar o amplo acesso que tem à música fora da escola não justifica 

a sua falta no currículo escolar, uma vez que essa música chega aos 

nossos ouvidos sem nenhuma discriminação e consciência por parte de 

quem ouve. Além do mais, é negado ao aluno o acesso a uma área do 

conhecimento que certamente poderá levá-lo a desenvolver o potencial 
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artístico criador, além de permitir que esses desenvolvam uma 

apreciação musical crítica e consciente. Armazenar, memorizar 

informações, conhecimentos estáticos e descontextualizados não são 

mais situações possíveis nos dias atuais. O momento atual requer a 

valorização da intuição, da criatividade e da livre expressão do aluno 

para encarar e lidar com diversas situações ao seu cotidiano seja dentro 

ou fora do contexto escolar (LOUREIRO, 2003, p.142). 

 

Portanto, na Educação Infantil a música é apresentada de forma lúdica onde 

estimula a participação das crianças de maneira significativa e proporcionando atividades 

que façam relações com sua vida social.  

 

3  BENEFÍCIOS DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Na educação infantil existem inúmeras possibilidades e maneiras de se trabalhar 

a música e os benefícios que ela pode oferecer. Os materiais podem ser diversos.  

Os benefícios a música permite ao aluno é o desenvolvimento social/afetivo, pois 

as crianças estão desenvolvendo sua identidade, descobrindo e passando pela auto 

aceitação e autoestima, tudo isso acontecendo a partir do contato com as outras crianças 

e o meio que à cerca. 

A música torna o ambiente mais alegre e favorável à aprendizagem, visto que 

propicia uma sensação diferenciada ao ambiente escolar. É por meio da exploração de 

diferentes sons, pelo canto, brinquedos e jogos cantados, sonorização de histórias, 

apreciação e reflexão da produção musical que a criança vivencia a música, tornando-a 

parte de sua vida, incorporando estes conceitos, naturalmente. Segundo Schroeder (2011, 

p. 108),  

É possível observar o processo de apropriação da linguagem musical, 

nessa faixa etária, também, ou talvez principalmente, em situações nas 

quais as crianças não estão propriamente “fazendo música”, mas 

vivenciando-a de diversas outras formas: dançando, representando, 

imitando, fazendo gestos, brincando (Schroeder, 2011, p. 108). 
 

É através das interações das crianças com os adultos e o meio, que as crianças 

da educação infantil vão construindo significados diversos, ampliando conhecimentos e 

aprendizagens para sua vida. O educador tem grande importância nesse processo, pois 

segundo Oliveira (1999, p. 73), “o educador, deve ser capaz de observar, reconhecer e 

avaliar o nível de desenvolvimento das crianças e suas necessidades.” Essencial nesse 

processo é a atitude de tentar colocar-se no lugar da criança para entender sua forma de 

ser e as hipóteses que está construindo sobre o mundo.  
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Além de apurar as percepções sensíveis e individuais, o contato com a 

musicalidade pode trazer outros ganhos: foco, criatividade, cultura, leitura e memória, 

desenvolvimento linguístico, expressão corporal, e coordenação motora. 

A música por sua vez faz parte do cotidiano infantil em todas as atividades que 

as crianças desenvolvem acrescentando uma assistência na aprendizagem e no ensino dos 

valores étnicos e morais entre outras atribuições ligadas com a música, tendo em vista as 

atividades desenvolvidas em instituições infantis. 

 O trabalho com a música deve considerar, portanto, que ela é um meio 

de expressão e forma de entendimento acessível às crianças. A 

linguagem musical é excelente meio para o desenvolvimento da 

expressão, equilíbrio, da autoestima e autoconhecimento, além de 

poderoso meio de integração social (BRASIL, 1998, p. 49). 

 

Fica evidente que a sonoridade pode deixar os pequeninos mais criativos, porque 

eles direcionarão o pensamento produtivo para criar novas coisas. Os alunos da educação 

infantil deveram desenvolver habilidade de pronunciar fonemas e memorizar as divisões 

silábicas por conta dos ritmos. Os estímulos recebidos por meio dos sons, leva a criança 

a se soltar e dançar bastante. Os gestos contribuem para que o corpo forme um repertório 

de expressões e movimentos. Para GAINZA (1988) existem várias as técnicas que um 

bom professor pode utilizar: 

• Ensinar, a tocar um instrumento; 

• Escutar o ambiente; 

• Contar histórias com efeitos sonoros 

• Construir novas instrumentações a partir de objetos; 

• Fazer jogos de adivinhação sobre artistas (GAINZA, 1988). 

Levando todos esses conceitos em conta, fica claro que a musicalização infantil 

é um fator educacional que não pode ficar de fora de instituições que prezam pela 

qualidade do desenvolvimento e da aprendizagem do aluno. 

Conforme o RCNEI (1998) a música é a linguagem musical capaz de expressar 

sensações e emoções através de sons e silêncio presentes em nossa cultura, 

“O trabalho com música deve considerar, portanto que ela é um meio 

de expressão e forma de conhecimento acessível aos bebês e crianças, 

inclusive aquelas que apresentem necessidades especiais. A linguagem 

musical é excelente meio para o desenvolvimento da expressão, do 

equilíbrio, da autoestima e autoconhecimento, além de poderoso meio 

de integração social” (BRASIL, 1998, p. 49).  
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Deste modo, a música é destacada como um importante instrumento utilizado no 

desenvolvimento da criança, ela expressa suas emoções e também é uma excelente forma 

de integração entre as crianças proporcionando momentos de descontração de forma que 

elas possam criar e inovar contribuindo para seu pleno desenvolvimento dentro e fora da 

sala de aula. 

 

4. CONCLUSÃO 

Para a criança a música representa mais que uma forma de expressão e integração 

com o meio, é um elemento que possibilita desenvolver habilidades, conceitos e 

hipóteses, contribuindo para a sua formação integral. É por isso que as Escolas de 

Educação Infantil têm em seus conteúdos curriculares a presença da música garantida 

pelas diretrizes e leis que regem os documentos oficiais.  

As práticas que conduzem a música representam para a criança a oportunidade 

de ampliar sua capacidade de articular os processos perceptivos e cognitivos nela 

existentes, relacionando-os para se comunicar e interagir com os outros. Quando a música 

é percebida como fonte de ensino-aprendizagem, as ações mais comuns realizadas no dia 

a dia transformam-se em vivências capazes de estimular o desenvolvimento da criança. 

A musicalização ajuda o desenvolvimento psicossocial, cognitivo, afetivo e 

motor das crianças. Por meio da música, a criança expressa seus sentimentos, suas 

emoções, troca informações e amplia conhecimentos. Isso ocorre pela intensa relação da 

música com o brincar, que, em todas as culturas, persiste como forma de preservação 

social e histórica. 

Constatei que a música quando trabalhada na escola pelas crianças, ajuda de 

maneira lúdica e prazerosa o aprendizado, fazendo-se necessária a sensibilização dos 

educadores para despertar a conscientização das possibilidades que a música oferece para 

o bem estar, e o crescimento do saber dos alunos. 

É com as atividades desenvolvidas pelos professores no cotidiano da educação 

infantil e das experiências pessoais com a música, que nascerá uma prática pedagógica 

que contemple a música como elemento importante que venha a colaborar com a 

aprendizagem e o desenvolvimento da criança. 
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A IMPORTÂNCIA DO PEDAGOGO NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E 

LETRAMENTO 

EIXO TEMÁTICO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

SANTOS, Karina dos 1 

ORIENTADORA: SILVA, Guadalupe de Moraes Santos2 

 

RESUMO 

O trabalho tem como intuito mostrar a importância do pedagogo nos anos  iniciais da 

educação no processo de alfabetização e letramento ,assim como discutir sobre a 

importância de valorar os conhecimentos prévios dos educandos trazidos a partir do seu 

cotidiano, relacionando a prática docente e o processo de alfabetização  e letramento com 

base nas interações professor e aluno. Esta pesquisa é qualitativa e bibliográfica, com 

base em alguns autores, como; Magda Soares (2011); Geraldo Peçanha (2008), entre 

outros. O trabalho de conclusão de curso surgiu como uma forma de buscar novos 

conhecimentos no que se refere sobre o papel do docente, com relação a alfabetizar e 

letrar os discentes, de modo abordar sobre sua importância, objetivos e finalidades neste 

processo de ensino e aprendizagem, é de extrema importância que os profissionais desta 

área de atuação possa entender a sua importância e suas finalidades, para que assim 

consigam alcançar suas metas e objetivos neste processo de ensino. A motivação veio 

como forma de compreensão sobre o que tange o tema, de modo a entendermos como se 

faz importante o profissional pedagogo nos anos inicias da educação. Será que estamos 

tendo ciência da importância que o profissional pedagogo tem exercido nos anos iniciais 

da educação básica, dentro do que tange o processo de alfabetização e letramento?  

Palavras-chave: Alfabetização. Educação Básica. Pedagogo. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this work is to show the importance of the pedagogue in the initial years 

of education in the process of literacy and literacy, as well as discussing the importance 

of assessing the prior knowledge of learners brought from their daily life, relating the 

teaching practice and the process of literacy and literacy based on teacher and student 

interactions. This research is qualitative and bibliographical, based on some authors, such 

as; Magda Soares (2011); Geraldo Peçanha (2008), among others. The work of conclusion 

of the course emerged as a way to seek new knowledge regarding the role of the teacher 

in relation to literacy and letter students, so as to address their importance, objectives and 

purposes in this teaching and learning process, it is extremely important that the 

professionals in this field can understand their importance and their goals, so that they 
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can achieve their goals and objectives in this teaching process. The motivation came as a 

form of understanding about what the theme is about, in order to understand how the 

professional educator becomes important in the early years of education. Are we aware 

of the importance that the educational professional has had in the initial years of basic 

education, as far as the process of literacy and literacy is concerned? 

Keyword: Literacy. Basic education. Pedagogist. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O trabalho tem como intuito mostrar a importância do pedagogo nos anos iniciais 

da educação no processo de alfabetização e letramento, assim como discutir sobre a 

importância de valorar os conhecimentos prévios dos educandos trazidos a partir do seu 

cotidiano, relacionando a prática docente e o processo de alfabetização e letramento com 

base nas interações professor e aluno. É de grande relevância que os profissionais 

pedagogos percebam que alfabetizar é também uma tarefa de conseguir entender que cada 

aluno aprende no seu tempo, de modo que se façam entendidos sobre os conceitos de 

Alfabetização e letramento. Para Soares, 2011, p.18: “pode-se concluir da discussão a 

respeito do conceito de alfabetização, que essa não é uma habilidade, é um conjunto de 

habilidades, que o caracteriza como um fenômeno de natureza complexa, multifacetado”.  

Desta forma, parece que o processo de alfabetização e letramento é de vasta 

dimensão e dentro deste, insere-se o professor como peça primordial para o 

desenvolvimento de cada educando, os quais se inserem nesta sociedade. Alfabetizar é 

aprender e escrever, compreender, conhecer, abrir novas portas e olhares para o mundo e 

suas imensuráveis dimensões. Já o letramento dá-se pelo resultado da ação de ler e 

escrever, é a vasta ampliação para o sentido de alfabetizar. Alfabetizar é dá ao aluno a 

oportunidade de descobrir o mundo que está inserido, tornando assim capazes de 

assimilar que é desse mundo que sairão os todos os saberes.  

Esta pesquisa é qualitativa e bibliográfica, com base em alguns autores, como; 

Magda Soares (ano); Geraldo Peçanha (2008), entre outros. Em sua obra PEÇANHA 

(2008), nos traz orientações e comportamentos que em que o professor alfabetizador deve 

ter, alguns conceitos importantes para a formação deste profissional, tornando esta 

pesquisa de grande relevância para os professores.  

O trabalho de conclusão de curso surgiu como uma forma de buscar novos 

conhecimentos no que se refere sobre o papel do docente com relação a alfabetizar e letrar 
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os discentes. De modo, a abordar sobre sua importância, objetivos e finalidades neste 

processo de ensino e aprendizagem. É de extrema importância que os profissionais desta 

área de atuação possam entender a sua importância e suas finalidades, para que assim 

consigam alcançar suas metas e objetivos neste processo de ensino e aprendizagem. A 

motivação deste trabalho surgiu da curiosidade de entender melhor os conceitos sobre o 

tema, as formas que os docentes podem trabalhar visando a melhor desenvoltura dos 

alunos valorando os seus conhecimentos e entendendo que cada um aprende no seu 

determinado tempo. 

Vivemos em uma sociedade cheia de padrões. Padrões esses que são impostos até 

nas escolhas das profissões e como quesitos elencados pela mesma, destacam que a 

melhor profissão é aquela que tem maior remuneração e é sempre a mais vista como 

importantes na sociedade dentre tantas profissões que nos cercam nos dias atuais. 

Lançando tal problemática sobre o tema escolhido para ser trabalhando, sabendo que nem 

todas as profissões têm a valoração e valorização que deveria. Será que estamos tendo 

ciência da importância que o profissional pedagogo tem exercido nos anos iniciais da 

educação básica, dentro do que tange o processo de alfabetização e letramento?   Contudo, 

vale ressaltar que sem o profissional que se dedica a alfabetizar e letrar os educandos não 

teríamos outras profissões, pois são esses professores que tanto se esforçam e buscar a 

melhoria, com formações continuadas, cursos de capacitações, dedicação, tempo, amor, 

carinho e a efetividade da educação para que assim o processo de alfabetização e 

letramento seja atingido com êxito. Portando, usar a escrita e a leitura, é o procedimento 

de aprender a ler e escrever, com isso promover a inclusão dos indivíduos com relação 

aos aspectos do convívio social, cultural, cognitivo, linguístico entre outros, de forma a 

acarretar na transformação da vida do sujeito.    

 Este trabalho se divide da seguinte maneira, dispondo dos seguintes tópicos: no 

primeiro momento podendo ser abordados sobre alfabetização e letramento o papel do 

professor, definindo seus conceitos, as finalidades deste processo de ensino e 

aprendizagem, em seu segundo momento descrevendo a atuação do pedagogo no ensino 

e aprendizagem, a temática sobre os modelos de alfabetização e letramento.  
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2 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: O PROCESSO E A PRÁTICA 

DOCENTE  

2.1 CONCEITO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

  Partindo do pressuposto que todo pedagogo se faz alfabetizador, é necessário que 

conheçam e se façam entendidos os conceitos de alfabetizar e letrar. Tendo em vista que 

com o ato alfabetizar iremos assim erradicar uma grade parte dos analfabetos em nosso 

país, que em suma ainda tem sido um grande problema social. Tanto a alfabetização 

quanto o letramento se distinguem com conceitos diferenciados, mas unem se por um 

único proposito que é tornar os cidadãos capacitados para desenvolver as funções socais 

do ato de ler e escrever, ou seja, decodificar e codificar.   

Segundo estudos feitos por SOARES (2011), o ato de alfabetizar resume-se em 

um processo que será estreitado por toda uma vida, ou seja, um processo continuo de 

aprendizagem da língua. É um ato de fazer com que os indivíduos tornem se capazes os 

suficiente de distinguir as habilidades de ler e escrever. Tornando de certo modo o ser 

preparado de tal modo para que possam exercer seu papel da sociedade atual.  

“ Sem dúvidas, a alfabetização é um processo de representação de 

fonemas e grafemas, e vice e versa, mas também é um processo de 

compreensão/expressão de significados por meio do código escrito. 

(SOARES, 2011, p.16).”  

  Portando, a prática do grafema se resume em  sistemas de escritas , e é a unidade 

tida como formal da língua, ou seja, os grafemas são as letras em si, em cada palavra 

existem grafemas sendo assim , letras e essas letras são representadas por sons que são 

tidos como fonemas, no entanto possuem palavras alguns grafemas diferenciados dos 

fonemas, possui nem sempre sua escrita do mesmo é representado pelo som como 

definido na escrita, a um exemplo é a palavra “CASA” contendo 4 letras e 4 grafemas, 

porém um dos seus grafemas “S”, é pronunciado com o som de “Z”, e nem sempre a uma 

única palavra terá a mesmo quantidade de grafemas e fonemas um exemplo a ser citado 

é a palavra “GUERRA”, que possui em sua escrita 6 letras= grafemas e 4 fonemas.   

 Contudo o processo de alfabetização é de grande relevância para a vivência em 

sociedade, e compreender esses itens e os conceitos que a eles são empregados nos traz 

grande cabedal de conhecimentos e aprimoramentos no âmbito educacional. Levando 

assim, a entender que alfabetizar não é tornar os educandos capazes meramente de 

tradução do oral para a escrita ou da escrita para o oral. É fazer com que o publico alvo 
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consiga além de fazer estas traduções possam perceber que a uma determinada 

compreensão, significado e significância do ato de ler e escrever, utilizando de 

ferramentas suficientes para que os mesmos possam olhar e ver o mundo de forma critica 

e serem capazes de ler o mundo com outros olhos, olhar de compreensão, entendimento, 

reconhecimento, criticidade.  

Sabendo que, alfabetizar é o ato de ensinar a ler escrever, e alfabetizados é o estado 

em que se encontra os indivíduos a partir do processo de alfabetização onde se consegue 

fazer entendidos sobre o desenvolvimento as práticas sócias da língua escrita e falada, ou 

seja, o ler e o escrever, podendo perceber também os conceitos de analfabetismo, que é o 

estado em que cada pessoa se encontra, já analfabeto é a pessoa que se encontra sem saber 

ler e escrever.  

Com isso, podemos notar que letramento é a consequência por se ter aprendido a 

ler e escrever. Tendo seu conceito sob o olhar de SOARES (2010), a palavra letramento 

é nova no vocabulário da educação, a autora cita ainda como um dos seus significados: 

uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita.  Sendo que, o letramento ele surgiu 

de uma necessidade de complementação da alfabetização, pois alfabetizar é ensinar a 

pessoa a decodificar e codificar, ou seja, ler e escrever. E o termo letramento vem assim 

definir que todos depois de alfabetizados sejam capazes de usar as práticas sócias que a 

leitura e escrita nos oferece, assim sendo, alfabetizados e letrados não apena 

alfabetizados.   

O termo letramento surgiu depois da percepção de que, não se faz somente 

necessário saber ler e escrever, não é suficiente não basta saber usar a realidade social de 

se tornar alfabetizado, é primordial que saibamos fazer o uso do ato de ler e escrever, para 

que assim possamos responder as exigências que a sociedade nos impõem de forma 

continua relacionado a ler e escrever. 

Segundo (PEÇANHA, 2008) O letramento é composto também pelas experiências 

da vida que que cada criança traz consigo tanto no âmbito escolar, quanto fora do mesmo. 

É uma função que pudesse elencar como social da letra da vida de cada indivíduo, é ainda 

uma letra que ganha vida ativa, ou seja, o descobrimento da vida surge atrás de cada 

palavra, para que isso seja desenvolvido é necessário que se trabalhe com temas de 

naturezas sociais, sendo eles próximos ou distantes de cada realidade. Assim, para Soares 

“letramento é usar a escrita para se orientar no mundo (o atlas), nas ruas (os sinais de 
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transito) para receber instruções (para encontrar um tesouro... para consertar um 

aparelho... para tomar um remédio), enfim, é usar a escrita para não ficar perdido.” 

(SOARES, 2004, p.43).  

Não se avalia o nível que a pessoa é letrada pela capacidade de ler e escrever, 

como se fazem em alguns países em que a educação básica é obrigatória e pelas 

quantidades de anos que os indivíduos passam para conseguirem ler e escrever, esses anos 

eles são definidos de acordo com cada realidade dos países distintos. No entanto, 

letramento não é somente a aquisição que se usa da tecnologia do ler e escrever, mas, 

também o uso das práticas sociais de leitura e escrita. Sendo assim, para que o cidadão se 

torne letrado ele precisar entender que não é suficiente apenas ler e escrever, é essencial 

incorporar o uso da escrita e suas práticas.  

Segundo SOARES (2010), é possível ainda que uma pessoa tida como analfabeta, 

ou seja, não saiba ler e nem escrever, pode ser letrada, pois mesmo o individuo sendo 

marginalizado tanto socialmente quanto economicamente, referente as aquisições da 

língua escrita e falada mas se vive em um habito de leitura forte tendo pessoas que leem 

pra o mesmo e se interessa por ouvir determinadas leituras, esse analfabeto é de certo 

modo um individuo letrado, pois  se encontra envolvido com a leitura por mais que não 

seja feita por si próprio,  da mesma forma acontece com as crianças, pois nos anos inicias 

da educação não se tornaram alfabetizados mas, já se mostram interessados já conseguem 

perceber que em livros, revistas, jornais e diversos meios de comunicação passam 

informações do uso da escrita , deste modo está criança já está perspicaz no  mundo do 

letramento.  

Contundo, sendo sagaz é possível notar que cada uma das palavras possuem 

diferentes significados, mas que uma é complemento da outra, e devem sempre está 

presente nos métodos e metodologias de ensino dos profissionais de educação, de modo 

que se façam entendidos sobre as mesmas. Depondo assim de cidadãos capazes de 

compreender melhor o mundo em que a eles estão sendo impostos.  

 

2.1.1 FINALIDADES DO PROCESSO DE ALFABETIZAR E LETRAR AS 

CRIANÇAS 

Prognosticando que o alfabetizar e letrar é da capacidade aos cidadãos de 

conseguirem entender os códigos das figuras de linguagem e percebendo como se pode 
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ser utilizado o fator de ser um ser que possui algumas das competências da alfabetização 

e letramento. É possível perceber que suas finalidades são englobar o educando a um 

conjunto de habilidades que este processo possui, conseguindo assim adquirir novos 

conhecimentos diferenciados entre si.  

Baseando nos estudos feitos por (SOARES, 2011), essas habilidades que são 

obtidas através da leitura, obtendo assim conhecimentos linguísticos e psicológicos, 

habilidades de decodificar as palavras indo assim até o entendimento e compreensão de 

textos escritos.  

“Ler estende-se desde a habilidade de simplesmente traduzir em sons e 

sílabas isoladas, até habilidades de pensamento cognitivo e 

metacognitivo; inclui, entre outras habilidades, a habilidade  de 

decodificar símbolos escritos; a habilidade de captar o sentido de um 

texto escrito; a capacidade de interpretar sequências e ideias ou 

acontecimentos, analogias, comparações, linguagem figurada, relações 

complexas, anáforas; e ainda habilidades de fazer predições iniciais 

sobre o significado do texto ”.( SOARES, 2011, p. 31) 

 Seguindo uma linha de pensamento de (SOARES, 2011), as finalidades vão além 

da obtenção de aptidão em ler e escrever, inclui diferenciados maneiras de compreensão 

e entendimento sobre textos, escrita, sons, símbolos, acontecimento, linguagens, motoras, 

ortográficas dentre outras. Podendo elencar como uma dessas habilidades a interpretação 

de diferenciados tipos de texto, que vão desde o poema a textos com uma dificuldade 

maior de entendimento tornando assim o educando capacitado para se inserir na sociedade 

já como ser possuintes destas habilidades, ou seja, seres alfabetizados e letrados. 

 Tendo em vista que a principal ideia que tem pela finalidade do processo de 

alfabetização e letramento é tornar o cidadão que atue na sociedade onde se encontra 

inserido de modo a poder ser capaz de tornar sua leitura e escrita que venha refletir a 

realidade e transformá-la, é de suma importante para o nosso cotidiano em convivência 

com o mesmo podermos contribuir para um funcionamento efetivo da sociedade. 

 Contudo, o efeito da alfabetização e letramento é formação plena do cidadão, 

podendo assim associar uma busca pelo conhecimento que vem do professor notando 

assim que a criança se envolve com toda a sociedade, tendo potencial de inferir que é 

através dessas interações com o meio que a criança começa a perceber sobre o mundo que 

a rodeia, podendo ela notar avisos, placas, propagandas, outdoors, livros, folheando os 

mesmo, fingindo lê-los, entenderem, tentando escrever sobre algo ou coisas, escutam 

histórias contadas pelos mais velhos.  
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Desta maneira as crianças já vão se tornando letradas, capazes de compreender os 

símbolos da escrita e da linguagem que a elas estão sendo empregado, o processo que 

norteia alfabetizar e letrar as crianças vem como um complemento para que auxiliar os 

mesmo a constatar o mundo que a cerca, suas interações.  

 

3. ATUAÇÃO DO PEDAGOGO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

RELACIONADO AO ENSINO E APRENDIZADO 

 

Sabendo que o profissional pedagogo é de extrema importância no 

desenvolvimento infantil, pois são estes profissionais que forma a base para que o aluno 

possa desenvolver-se melhor durante toda sua caminhada escolar e convívio social, ou 

seja, para a formação plena de cada cidadão.  

A atuação do professor polivalente é de grande relevância, sendo que ele é o 

capacitor para que as crianças se torne alfabetizadas e letradas, capazes de distinguir os 

códigos da língua e a dimensão de como a mesma pode ser usada. Este tal Profissional 

tende a romper os paradigmas do analfabetismo, problemas que enfrentamos a séculos no 

nosso pais. Desta maneira, conduzindo o educando para que possa chegar ao patamar de 

alfabetizador e letrado. 

Existem ainda no nosso cotidiano demasiado problemas que cerca a qualidade da 

alfabetização e do analfabetismo, isso envolve conhecimentos, habilidades, conceitos 

relacionados a históricos sociais, econômicos, políticos, culturais e educativos. 

 

“[...] sobre a qualidade de alfabetização tem de buscar, 

primordialmente, uma determinação das prioridades, atributos, 

condições do alfabetismo que devem caracteriza a alfabetização ou a 

criança alfabetizada. Ou seja: uma determinação da “coisa” de que 

estamos falando, que estamos buscando, quando falamos em qualidade 

de alfabetização, quando buscamos qualidades em alfabetização”. 

(SOARES, 2011, P. 53) 
  

Segundo PEÇANHA (2008), existem algumas atitudes pedagógicas que devem 

nortear o profissional professor em algumas práticas diárias em turmas inicias 

(alfabetização), levando em consideração alguns tópicos são: 

• Apresentações de textos, histórias, desenhos ou figuras, de maneira 

informal podendo assim identificar no público alunado as diferentes 

formas de cultura e contexto social em que cada um deles estão inseridos; 
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• Questões silábicas, devemos trabalhar de maneira que sejam frutos de 

conversas informais, de colocações trazidas pelos alunos, e sobretudo, 

fruto de uma proposta que tenha sido pelo professor; 

• Estumar sempre os discentes, lembra-los de algo que retome a memoria 

do aluno aquilo que se está trabalhando naquele dia, pode ser feita de 

forma lúdica  

• Identificação de texto ou a escrita, ou seja, para que é, de quem veio, se é 

história real ou fato irreal, se os mesmos poderiam contar algo parecido 

ou escrever sobre tais coisas; 

• Ler com os alunos e para eles, na busca de tornar melhor a compreensão, 

a estrutura que é trazida pelos textos e escrita; 

• Dos significados aos apontamentos que são trazidos para sala de aula 

como forma de conhecimentos prévios;  

• Abrir espaços para que os alunos se tornem agentes ativos no próprio 

processo de ensino e aprendizagem. 

Dentre outros pontos que são trazidos como atitudes pedagógicas, ou seja, é suma 

importância que o profissional professor possa notar como é o desenvolvimento de cada 

aluno, perceber as dificuldades, incentivá-los torna-los cidadãos críticos de formação 

plena. Segundo LEMLE (2001, p.7): “para que uma pessoa possa aprender a ler e a 

escrever, há alguns saberes que ela precisa atingir e algumas percepções que ela deve 

realizar consciente. 

O professor em si tem o papel de articulador, deve assim apoiar a relação que 

existe entre a família , os alunos e os gestores que compõem o quadro escolar, deve 

também acolher as diferenças e as considerações, de maneira a saber que cada aluno 

aprende no seu tempo, de maneira diferente, o professor deve também conhecer a 

realidade do seu público alunado, a comunidade em que a escola está inserida, o mesmo 

deve ser mediador na forma de trazer a comunidade para sala de aula, aproximar os 

conhecimentos prévios e científicos, não apenas ser o detentor de todo conhecimento. 

Assim de maneira a olhar os seus discentes de maneira integral podendo enxergar. 

4. CONCLUSÃO 

 
Com este trabalho pode se concluir que, obteve um maior entendimento a cerca 

do que tange o trabalho, levando em conta os autores trabalhados, o material utilizado 
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para pesquisas, no qual nos levou a um maior cabedal de informações possíveis, para que 

pudéssemos notar e alcançar os objetivos que estão no entorno de todo trabalho de 

conclusão. Percebendo assim que, é de suma importância a todos os profissionais da 

educação que se tenha um entendimento vindo da base da educação, que se destaca nos 

anos inicias no processo de formação da cidadã, não é uma tarefa fácil. No entanto tendo 

as principais informações consegue atingir ótimos resultados usando de eficiência e 

eficácia. 

 Com isso, entendermos os conceitos sobre alfabetização e letramento é de grande 

relevância para que assim faça se entendido todo o contexto no qual envolve todo o corpo 

da pesquisa. Sabendo assim que, só se alfabetiza letrando, e que esse é um do processo 

que por mais que possa haver conceitos distintos são processos que não se distinguem, 

ambos estão interligados diretamente. 

O profissional pedagogo, o qual tem se voltado está pesquisa de suma necessidade 

compreender que desde cedo os indivíduos se inserem em uma sociedade e convive com 

pessoas alfabetizadas e letradas, tendo em vista todo os procedimentos de conhecimento 

da escrita e leitura de mundo. Estando assim, em contanto com livros, revistas, 

reportagens, jornais, meios tecnológicos que muitas das vezes são os mais utilizados pela 

a geração contemporânea e dentre vários outros que nos cerca. 

Este trabalho foi produtivo, pois contribui para a minha formação continuada e de 

diversos profissionais que estão envolvidos com o processo que percebe a importância da 

alfabetização e letramento e a do pedagogo para a formação da criança como um todo, 

este processo que se inicia nos anos iniciais da educação básica e, perpassa por entre todo 

o percurso educacional. Sem duvida alguma, os profissionais que se predispõem a ensinar 

e aprender novos saberes, que se dedicam a educação no que circunda as técnicas, 

metodologias e modo só engrandecem o seu cabedal de conhecimentos. De forma que 

torna o seu âmbito de trabalho com diversificados métodos, a fim de que torne seu 

trabalho com mais eficiência e eficácia. 

Esta pesquisa não se encerra aqui, pois ainda há muito que possa ser aprendido. 

Existe diferenciados métodos a ser estudado relacionado a alfabetização e letramento, a 

cultura no entorno da educação, o profissional pedagogo no mundo tecnológico, reflexos 

sobre a educação voltados a métodos tecnológicos,  dentre tantos outros campos que 

envolvem a educação básica com relação a alfabetização e letramento e a prática docente, 

e logo em breve em um momento não tão distante dar-se-á continuidade a pesquisa, pois 

é necessário sempre está novos conhecimentos que a nós sejam agregados.    
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RESUMO 

O trabalho analisa a proposta da educação integral como um espaço para a construção do 

conhecimento significativo. A formação integral entrou em uso nas escolas como uma 

forma de solucionar questões de deficits educacionais e sociais que permeiam a instrução. 

Nasce a vontade de compreender as principais contribuições desta educação no processo 

de construção cidadã, diante das novas perspectivas do Brasil atual. Neste sentido, a 

discussão do tema, abordou as principais ideologias percussoras de Anísio Teixeira e 

Darcy Ribeiro, as quais buscam despertar o sentido de uma educação para a formação do 

indivíduo como um todo e entender as principais prerrogativas da educação integral como 

política pública. O método utilizado para a pesquisa foi bibliográfica, a partir de autores 

como Bomeny (2009), Cavalieri (2009 e 2014), Emerique (1997), Fernandes (2007), 

Gadotti (2009), Maurício (2009). Moll (2009), Ribeiro (1986),Sampaio (2016), Silva 

(2018), Teixeira (1959 e 2007). 

Palavras- Chave: Cidadania. Educação Cidadã. Educação Integral.  

 

ABSTRACT 

The paper analyzes the proposal of integral education as a space for the construction of 

meaningful knowledge. Integral education came into use in schools as a way of 

addressing issues of educational and social deficits that permeate education. It is born the 

will to understand the main contributions of this education in the process of citizen 

construction, given the new perspectives of Brazil today. In this sense, the discussion of 

the theme, addressed the main percussive ideologies of Anísio Teixeira and Darcy 

Ribeiro, which seek to awaken the sense of an education for the formation of the 

individual as a whole and to understand the main prerogatives of integral education as 

public policy. The method used for the research was bibliographical, from authors such 

as Cavalieri (2009 and 2014), Emerique (1997), Gadotti (2009), Mauricio (2009). Moll 

(2009), Sampaio (2016), Silva (2018), Smolka and Menezes (2000), Teixeira (2005). 

Keywords: Citizenship. Citizen Education. Integral Education. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é analisar a proposta da educação integral como um 

espaço para a construção do conhecimento significativo. Assim, refletir sobre a realidade 

brasileira com base na formação para a cidadania remete também discutir sobre qual 

modelo de indivíduo que queremos para a sociedade.   

Ao se pensar no sistema educacional da educação integral, é importante 

destacar os elementos que contribuem para o entendimento da proposta de estudo para 

uma educação de qualidade. Segundo Sampaio (2016, p.26), “A educação integral parte 

do princípio geral da integralidade que é condição básica da educação em que a mesma 

respeite a diversidade sociocultural, durante o processo de formação do indivíduo”.  

 Neste sentido, surge o problema deste artigo que é compreender se a 

educação integral favorece no processo de formação cidadã, diante das novas perspectivas 

do Brasil atual? Para entender as etapas das observações da pesquisa, é importante 

ressalvar a motivação para a escolha do tema, que ocorreu a partir de cursos de 

aperfeiçoamento, qualificação e preparação para concurso público nas áreas do 

magistério. Diante disso, o conteúdo abordado neste curso proporcionou a reflexão pela 

a busca da escola de educação integral que vise à construção de um ser ético, respeitoso 

e valoroso perante o seu contexto. 

Outro fator que possibilita a ressalva das inquietações sobre o assunto é a 

condição que escola brasileira se encontra, como por exemplo, os seus caminhos que 

precisam ser adaptados e moldados de acordo com as necessidades de uma sociedade. O 

que remete o entendimento da justificativa desse objeto de estudo, que tem como 

embasamento trazer à tona discussões no que tange por uma educação integral de 

qualidade para os desafios da escola brasileira moderna.  

Assim, assimilar os ideais da formação integral também significa resgatar as 

contribuições percussoras de Anísio Teixeira com o Centro Carneiro Ribeiro/Escola 

Parque, na Bahia; e Darcy Ribeiro com os Centros Integrados de Educação Pública 

(CIEPs), onde tiveram papeis norteadores na forma de se pensar neste modelo de ensino, 

sendo que para a sua época e até nos dias atuais, inspiram uma forma de educação pública, 

gratuita e para todos. 
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De acordo, com o panorama atual de luta por uma escola que tente solucionar 

questões de déficits educacionais e sociais. O estado, a família, a sociedade e a 

comunidade escolar tentam resgatar por meio de políticas públicas, como no caso, 

Constituição Federal Brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), à Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), o Plano Nacional de 

Educação, o Programa Mais Educação e o Programa Novo Mais Educação. Os quais 

entraram em uso no ambiente educativo, a fim de combater as mazelas sociais como, por 

exemplo, a exclusão social que é um elemento presente no contexto do Brasil.  

Por intermédio da pesquisa bibliográfica, se fez o estudo do tema diante das 

impressões e reflexões sobre a importância da educação integral no Brasil, e assim, 

procurou-se apresentar questões determinantes para uma educação sistematizada que leve 

em consideração a conscientização da sociedade. Neste sentido, para que também, 

pudéssemos repensar qual modelo de cidadão e instituição educativa que queremos, e 

onde poderemos chegar com uma instrução de qualidade. Para alcançar este resultado foi 

utilizado a referências bibliográfica dos seguintes autores: Bomeny (2009), Cavalieri 

(2009 e 2014), Emerique (1997), Fernandes (2007), Gadotti (2009), Maurício (2009). 

Moll (2009), Ribeiro (1986),Sampaio (2016), Silva (2018), Teixeira (1959 e 2007). 

 

2 ANÍSIO TEIXEIRA E O MODELO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

 Existem pensamentos que são atemporais, ou seja, comuns a uma sociedade 

independente do momento histórico, como por exemplo, uma educação de qualidade, 

integral e para a cidadania, à qual é vislumbrada desde que “o homem é homem na terra”. 

Como é o caso dos ideais norteadores de Anísio Teixeira, que aqui, no Brasil, serviram e 

servem de inspiração para aqueles que buscam por uma escola pública, gratuita e de 

formação integral para todos. Desta forma, as contribuições de Anísio foram de grande 

relevância, no que diz respeito a integração do indivíduo nas diversas esferas do 

conhecimento, afim, torná-lo apto para o mundo.  

A formação comum dos homens não é a formação propriamente intelectual, 

embora exija certas técnicas intelectuais primárias, como leitura, a escrita e 

aritmética, e certo mínimo de informação e conhecimento. Precipuamente, é 

uma formação prática, destinada a dar, ao cidadão, em uma sociedade 

complexa e com trabalhos extremamente dividido, aquele conjunto de hábitos 

e atitudes indispensáveis à vida comum. (TEIXEIRA, 2007, P.88) 
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Diante disso, Teixeira começou a questionar os problemas que estavam 

presentes no sistema educacional brasileiro que eram modelos de instruções proposto pela 

a sociedade que tinha cunho tradicional e aristocrata e que só levava em conta o 

conhecimento intelectual, os quais também não se interessavam pela a formação do 

indivíduo como um todo.  

Com o Movimento da Escola Nova de 1932, participou e de várias 

contribuições que serviram de alicerce para a construção do Centro Educacional Carneiro 

Ribeiro/ Escolas Parque, inaugurada em 1950, na cidade de Salvador, na Bahia, no 

governo de Juscelino Kubitschek, e assim, em sua fala tinha o desejo de: 

[..] dar, de novo, a escola primária o seu dia letivo completo.. Desejamos-lhe 

dar os seus cinco anos de curso. E desejamos dar-lhe o seu programa completo 

de leitura, aritmética e escrita, e mais ciências física e sociais, e mais artes 

industriais e desenho, música e educação física. Além disso, desejamos que a 

escola eduque, forme hábitos, forme atitudes, cultive aspirações, prepare, 

realmente, a criança para a sua civilização[...]. (TEIXEIRA, 1959, s/p) 

Diante desta nova perspectiva, a escola passou a ser vista como um espaço de 

construção social e de renovação. O seu local tornou-se também um ambiente de luta por 

significados na vida de cada indivíduo, e assim, se criavam novos propósitos por educação 

que se destacava pelo o aumento do tempo escolar; a inclusão da escola gratuita e para 

todos nas séries primárias para a população marginalizada, o direito a educação que foi 

limitada e negada durante o processo de construção da sociedade brasileira; a socialização 

e cuidados com a criança; e a preparação para o mercado de trabalho. Categorias que 

ainda nos dias atuais, repercutem por inovações que vão além do seu tempo. 

 

2.1 DARCY RIBEIRO E O MODELO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL 

2.2  

  No plano de desenvolvimento educacional, Darcy utilizou das 

prerrogativas de Anísio para a construção de um modelo de escola que resgatasse a 

valoração social do indivíduo para o crescente modelo político e econômico que a 

sociedade brasileira convivia, no qual se podem mencionar os anos de 1980, como um 

elo para o desenvolvimento das CIEPs (Centros Integrados de Educação Pública), no 

governo de Leonel Brizola, no estado do Rio de Janeiro. Tendo como objetivo a formação 

de “Escola Integral em horário integral”. 
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Foi, em seu desenho original, um esforço concentrado de Estado para levar o 

social para dentro da escola. Um Ciep conteria nele mesmo, em sua dinâmica 

interna, todos os aspectos de assistência social: educação, saúde, cultura, 

atendimento odontológico, reforço psicológico e assistência familiar. As ações 

e os programas especiais estavam previstos e foram desencadeados em 

unidades específicas de funcionamento. ( EMERIQUE, 1997 p.68).   

 

Ao se estabelecer a educação integral em horário integral para crianças de 

escolas públicas, se pensava em táticas que possibilitava a não reprovação dos alunos. De 

acordo com Maurício,( 2009, p.66), “[...] A escola deveria servir de ponte entre a cultura 

do aluno, que sabe fazer muitas coisas para garantir sua sobrevivência, e o conhecimento 

formal exigido pela sociedade [...] “. 

 Segundo Bomeny (2009, p.78) “seria a estratégia de médio prazo mais eficaz 

para a redenção brasileira, o que, segundo ele, se traduzia na incorporação do povo aos 

benefícios restritos à elite”. Para Ribeiro (1986), a escola funcionava no sentido 

sociológico como um espaço de integração das classes menos favorecidas, com o objetivo 

de atingir uma grande parte da população. A fim de que, o povo tivesse a condição de ter 

uma vida social, ou seja, nesta respectiva época, pudesse conviver de forma menos 

marginalizada e aceitável diante do seu contexto de país em desenvolvimento na América 

Latina. 

Os seus ideais de educação também proporcionaram um grande alcance 

diante da lei, através da Lei de Diretrizes e bases da Educação de 1996 (LDB), o qual foi 

o fundador e estabeleceu constitucionalmente o direito da democratização da escola 

pública e de tempo integral para uma sociedade que enaltece por uma escola mais 

assistente, diante das questões das desigualdades imposta por uma classe elitista e 

excludente até os dias atuais. 

Na escolha de uma implementação do moldes de educação no Brasil diante a 

lei 9.394/1996, Darcy pensou em uma escola que abordasse questões da formação do 

indivíduo para um meio social, contudo a sua proposta se perpetuou a partir de uma escola 

em tempo integral, ou seja, não seguiu completamente o discurso de Anísio Teixeira por 

uma educação completamente integral. Neste sentido, para Gadotti (2009), “A educação 

integral é uma concepção da educação que não se confunde com o horário integral, o 

tempo integral ou a jornada integral”.  

Ao analisar estas duas propostas parece que as CIEPs surgiram na forma de 

tempo integral com turnos parciais como uma forma de inibir os problemas familiares e 

sociais dos indivíduos. Já a educação integral que tem a característica de ser uma escola 
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de qualidade na formação do indivíduo com um todo, convive com o paradigma de ainda 

não ser completamente utilizada nas escolas brasileiras. 

 

3 O SIGNIFICADO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL NA ATUALIDADE 

Apesar de que ainda na nossa sociedade existam algumas escolas que dão 

ênfase ao tradicionalismo, ou seja, onde o conhecimento científico fica acima de questões 

humanitárias. Este ideal está sendo ultrapassado pela a necessidade de mudanças de 

padrões sociais, em que existam novos modelos de alunos que sejam capazes também de 

relacionar a ciência com o seu cotidiano. 

 Nesta abordagem é importante destacar a educação integral que é um modelo 

de educação que tem como principio a formação completa do indivíduo em conjunto com 

elementos sociais que possibilitam aos entes o seu desenvolvimento como cidadão.  A 

partir deste princípio, Silva (2018, p.138), menciona que:  

A educação integral se baseia na concepção de um desenvolvimento pleno do 

ser humano e reconhece que esse desenvolvimento só é possível quando se 

considera que os processos de aprendizagem ocorrem de modo 

multidimensional – física, afetiva, cognitiva, ética, estética e política – e se 

articulam os diversos saberes da escola, da família, da comunidade e da região 

em que o indivíduo se insere. 

 

Com o aumento das responsabilidades atribuídas a escola no que se compete 

ao seu papel nos âmbitos sociais e políticos no Brasil. É necessário que a instituição 

educativa não almeje apenas pelo o conhecimento intelectual e normativo, mas também 

que valore o cultivo das inter- relações do homem como as questões planetárias, sociais 

e intelectuais. Para que o tempo em sala de aula seja proveitoso, a fim de reduzir as 

mazelas sociais como, por exemplo, a miséria, a ignorância, a exclusão social e a 

intolerância. 

[...] É nesse sentido que a Educação Cidadã fundamenta a educação integral. 

De que adiantaria uma pessoa bem formada, bem intencionada e até mesmo 

“bem sucedida” economicamente, se esta pessoa for alienada, insensível aos 

problemas sociais, locais e planetários, e não tiver o menor cuidado ou respeito 

com o mundo à sua volta [...]. (GADOTTI, 2009, P.11) 

 

O objetivo da educação integral é trazer a reflexão que devemos ser 

conscientes em nosso planeta, ou seja, resgatar e sensibilizar características que muitas 

vezes não são colocadas em prática e até mesmo esquecidas pelo o ser planetário, como 

no caso, o respeito, a tolerância, a valoração e a ética. Para que estas qualidades entrem 

em uso compete ao estado, a sociedade, a comunidade escolar, os pais ou responsáveis 

lutarem por melhores condições no que tange a lei, direito e obrigações. Como compete 
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lei 9.394/1996, no artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pelo 

desenvolvimento do educando, seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o 

trabalho.     

Neste sentido, para a construção de um indivíduo consciente integralmente 

para as atribuições constitucionais. Sendo assim, é importante que formação integral 

utilize os artifícios da educação cidadã, com o intuito de proporcionar nas pessoas uma 

“transformação social” como dizia Paulo Freire, que a aprendizagem deve ocorrer de 

forma significativa para o ser humano.  

Diante a perspectiva da educação do povo brasileiro, a escola deve trazer o 

sentido para a vida das pessoas, principalmente os indivíduos menos favorecidos, fazendo 

com que os mesmos consigam se discernir o seu papel numa sociedade capitalista e 

moderna. Assim, o novo sentido para a educação atual é proporcionar a construção da 

identidade do indivíduo com base na cidadania. 

 

4 EDUCAÇÃO INTEGRAL E ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

No Brasil, a escola vem se apresentando como modelo de tempo integral e 

sua evolução para a regulamentação ocorreu a partir da Constituição Federal de 1988. 

Contudo, com Lei 9.394/1996, a educação em tempo integral ganhou um pouco da 

configuração da educação integral como política pública. Neste sentido, o objetivo da 

formação em tempo integral significa para Gadotti (2009, p.38): 1) educar para e pela 

cidadania; 2) criar hábitos de estudo e pesquisa; 3) cultivar hábitos alimentares e de 

higiene; 4) suprir a falta de opções oferecidas pelos pais ou familiares; 5) ampliar a 

aprendizagem dos alunos além do tempo em sala de aula.  

O Artigo 34 da LDB recomenda “aumento progressivo da jornada escolar 

para o regime de tempo integral”, ou seja, diante a lei a escola começou a ganhar novos 

moldes. 

Aliado à Constituição Federal e à LDB, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) em seu Capítulo V, artigo 53, complementa a 

proposição de obrigatoriedade do acesso e da permanência na escola, 

reconhecendo que o desenvolvimento integral da criança e do 

adolescente requer uma forma específica de proteção e, por isso, propõe 

um sistema articulado e integrado de atenção a esse público, do qual a 

escola faz parte. ( BRASIL, 2009, p.24) 
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A necessidade do reconhecimento desse modelo de educação se deu pela 

ampliação desenvolvimento econômico, político e social na tentativa de ter controle sobre 

a sociedade; pois as mulheres que antes ficavam em casa cuidando dos seus filhos, 

começaram a trabalhar; o grande índice de marginalidade de crianças e adolescentes; o 

fracasso escolar, onde muitos estudantes deixam de estudar devido o abuso didático e 

pedagógico cometidos pela a escola, como por exemplo, uma gestão escolar fragmentada, 

altos números de reprovação por conta de um currículo que não atende as necessidades 

do aluno, e por fim, um sistema de avaliação discriminatório.  

Com o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) em 2007, 

proporcionou a formação do Fundo  de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, que segundo Moll 

(2009) “a participação do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), portanto por 

meio de transferência voluntária da união, aponta o compromisso do Mec no processo de 

indução da construção da agenda da educação integral”. Esta política pública contribui 

para que o aumento de repasse de verba para a formação integral. Assim, com o acréscimo 

de recursos as gestões escolares dos municípios e dos estados ficaram responsáveis em 

administrar os honorários financeiros da educação em tempo integral. 

Com o Plano Nacional de Educação de (2001-2010), a educação no Brasil 

ganhou uma maior democratização, possibilitando um sentimento mais amplo da 

condição de assistencialismo no ensino público e facilitando o acesso do indivíduo a 

cidadania.  Segundo, a Cartilha Mais Educação (2009) ocorreu à ampliação progressiva 

da jornada das escolas em tempo integral e a participação escolar e incentivando a 

formação dos Conselhos Escolares.  Diante disso, surge o Programa Mais Educação com 

Portaria Normativa Interministerial nº- 17, de 24 de Abril 2007 que para Cavaliere (2014, 

p.1210), essa política apresenta que: 

 

Programa Mais Educação (PME), que financia e orienta a ampliação da 

jornada escolar em escolas de todo o país. Está presente no Mais Educação a 

ideia, que preside o PDE, de mobilização da sociedade para a melhoria da 

qualidade da educação. A introdução ao Plano reforça a característica da escola 

de espaço comunitário que deve firmar parcerias externas visando a melhoria 

da infraestrutura e dos projetos socioculturais, em sintonia com os demais 

espaços e equipamentos públicos ou privados das cidades. 

 

O Programa Mais Educação é um política que amplia a visão do governo 

sobre a necessidade de se pensar em ampliação de jornada escolar e espaços. Os espaços 

devem ser envolvidos por noções de território e de intersetoridade, ou seja, sendo que o 
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primeiro vise o contexto do aluno e a sua relação com a sua cultura; a participação 

democrática do território a partir da integração com a comunidade; o conhecimento 

estudado em sala de aula deve atribuir relação com o seu território, como por exemplo, o 

significado das crenças culturais deve atribuir à valoração do cenário local e etc. Já a 

intersetoridade, propõe que na educação integral ocorra o trabalho integrado entre todos 

os entes da escola, a fim de que o processo de ensino e aprendizado desenvolva todas as 

habilidades e competências do seu alunato para a construção da cidadania. 

A política pública que está vigente nos dias atuais é o Plano Nacional de 

Educação de (2014-2024) que amplia as obrigações do Estado como menciona na meta 

6, “ Até o fim da Vigência do PNE, oferecer em tempo integral em no mínimo, 50% das 

escolas públicas, de forma a atender, 25% dos alunos da Educação Básica”. Ou seja, com 

o aumento de vagas na educação em tempo integral, a sociedade exige mais do Estado 

deveres para com seu povo, pois esses percentuais devem proporcionar aos indivíduos 

condições não apenas de uma educação em tempo integral, e sim, turnos repletos de ações 

pedagógicas onde o aluno possa encontrar significados nas vivências didáticas da escola. 

4.1 DESAFIOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO  

O Programa Novo Mais Educação criado com a Portaria MEC nº 1.144/2016 

e regido pela a Resolução nº 5/2016, do governo federal que objetiva “Melhorar a 

aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática no ensino fundamental, por meio da 

ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, mediante a complementação da 

carga horária de cinco ou quinze horas semanais no turno e contraturno escolar”. 

Com base nas informações que a escola integral de tempo integral, a escola 

tenderá por passar por grandes desafios como, por exemplo, com ampliação da carga 

horária e contraturnos a instituição escolar dependerá de maiores recursos financeiro do 

Estado; uma maior integração entre os entes da escola com a comunidade civil; o aumento 

do quadro dinâmico de atividades pedagógicas, como no caso, a pedagogia de projetos de 

caráter efetivo como uma forma de proporcionar medidas educativas para os alunos para 

a formação cidadã. 

Para que a escola brasileira consiga atingir o êxito na qualidade de ensino, é 

importante ocorrer o combate ao fracasso escolar, principalmente, nas disciplinas de 

Matemática e Língua Portuguesa que são o alvo de maior dificuldade dos alunos. Assim, 

sendo, um dos motivos que fazem com que o Brasil não se destaque na esfera mundial na 

educação. Então, para medir o grau da educação da sociedade brasileira existe o Índice 
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de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), o qual faz uma avaliação educacional 

de larga escala sobre a educação do País, afirma com as informações do Fernandes (2007, 

p. 2), que a principal meta é: 

A lógica é a de que para que o Brasil chegue à média 6,0 em 2021, período 

estipulado tendo como base a simbologia do bicentenário da Independência em 

2022, cada sistema deve evoluir segundo pontos de partida distintos, e com 

esforço maior daqueles que partem em pior situação, com um objetivo 

implícito de redução da desigualdade escolar. 

 

Com base nas informações, a partir da escola integral de tempo integral surgiu 

a Base Nacional Diversificada e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), com o 

intuito de se melhorar a formação integral dos alunos, sendo que a Base Comum deve ter 

como objetivo: 

[...] A construção intencional de processos educativos que promovam 

aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os 

interesses dos estudantes e, também, com os desafios da sociedade 

contemporânea. Isso supõe considerar as diferentes infâncias e juventudes, as 

diversas culturas juvenis e seu potencial de criar novas formas de existir.  

 

O Programa Novo Mais Educação terá que discutir sobre questões 

significativas e atuais como, por exemplo, as relações étnicas raciais, o bullying, educação 

sexual, educação profissional e entre outros assuntos que estão no contexto dos alunos. 

As ações conjuntas do Projeto Político da escola e do programa devem afirmar a 

valoração e a identidade cultural que os alunos tendem a conquistar, favorecendo a 

conquista pela a cidadania.  

 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  
 A educação integral no Brasil já ganhou várias faces com o intuito de 

construir no seu povo hábitos e pensamentos cidadãos. Nesta tentativa de oportunizar 

conhecimentos aprendidos na escola e serem usados na vida dos alunos. A escola deve 

proporcionar re-significados porque não basta à “educação ser integral em tempo 

integral”, mas sim uma educação que vingue a sua verdadeira essência de turnos repletos 

de conhecimentos significativos para a vida de seus alunos.  

A formação integradora deve fomentar o espírito das instituições que 

comporta a educação brasileira. A partir disso, é importante fortalecer as antigas 

estruturas da escola que vive em uma fase de transição de uma velha estrutura tradicional, 

ou seja, que busca ainda se inserir no cenário da educação como um modelo de escola 

que resgata os ideais de uma escola de formação integral. Assim, cabe toda a sociedade 
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trazer novos sentidos para que a educação brasileira acompanhe as mudanças que 

acontecem na sua realidade, e dessa forma, com essa preparação para o presente e o 

futuro, ela estará sempre prestes a absorver as demandas de uma escola integral. 

Não basta que o Estado utilize através de políticas públicas da educação a 

nomenclatura “educação integral” para designar ato ou efeito que cause a impressão de 

uma escola que ofereça a formação integral. Mas, que realmente, cumpra com o pesar do 

seu significado como diziam os principais idealizadores deste modelo educacional como 

Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro. 

A re-significação da educação integradora deve se configurar de forma 

autêntica na sociedade que busca por indivíduos capazes de saber aliar o conhecimento 

científico e com as diversidades de situações-problemas que ocorrem na vida. A 

instituição escolar necessita preparar o seu alunato para a formação cidadã, pois não basta 

aumentar a carga horária das disciplinas e estender turnos, e sim, proporcionar uma 

educação de qualidade para todos. 

Para que os alicerces da escola alcance a educação integral, ela tem que 

desenvolver e fortalecer a sua identidade institucional, ou seja, a sociedade, o Estado e a 

comunidade escolar devem realmente estar preocupados com a estrutura e os caminhos 

que a educação integral pode trilhar como política pública. Neste propósito, pode-se 

concluir que é importante lutar por uma instituição de ensino que tenha um papel 

democrático que busque construir um ambiente justo, em que os seus entes envolvidos se 

sintam acolhidos para que possam ampliar as suas atividades e responsabilidades de 

forma transparente e com o intuito de garantir as melhorias necessárias e o bem-estar no 

processo de ensino e aprendizado. 
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CRECHE: UMA REALIDADE EDUCACIONAL NO BRASIL 

EIXO TEMÁTICO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

                                                                  

                                                                             SANTOS, Mercileide de Assis (FSLF)1 

      ORIENTADORA: SILVA, Guadalupe de Moraes Santos (FSLF)2 

 

RESUMO 

Esse artigo aborda questões relacionadas ao surgimento das creches no Brasil, o perfil 

dos profissionais que ali atuam e as transformações na sua história ocorridas através das 

leis educacionais que regem o funcionamento desses ambientes na atualidade, na qual as 

creches passam a desenvolver especialmente uma função educativa. A metodologia foi à 

bibliográfica, onde foram discutidas as mudanças sucedidas nas instituições antes vista 

como recinto assistencial e hoje instituição educacional que apesar de todas as 

modificações ocorridas, ainda há pessoas que julgam as creches do Brasil como espaço 

acolhedor, será que é por falta de informação ou por se negar a desconstruir algo que 

perdura na sociedade? Através dessas indagações surgiu à escolha do tema além dos 

relatos vindos de pessoas conhecidas e de ter oportunidade de estagiar em uma creche. 

Deste modo justifica-se a importância da pesquisa, a qual proporcionou formidáveis 

reflexões que servirão como base para minha formação. Compreendendo assim que essas 

instituições devem ser empregadas como educativas que influenciam diretamente no 

desenvolvimento das crianças através do processo de ensino e aprendizagem na qual 

desde cedo elas presenciam conhecimentos significativos. 

Palavras-chave: Creche. Educação. Assistencialismo.   

 

SUMMARY 

This article addresses issues related to the emergence of day care centers in Brazil, the 

profile of the professionals who work there and the transformations that occur through 

the educational laws that govern the functioning of these environments today. The 

methodology was the bibliographical one, in which were discussed the changes happened 

in the institutions previously seen as care center and today educational institution that 

despite all the modifications occurred, there are still people who consider them as a 

welcoming space, is it due to lack of information or for refusing to deconstruct something 

that endures in society? Through these inquiries came the choice of the theme beyond the 

reports from people known and have the opportunity to train in a day care. In this way the 

importance of the research is justified, which has provided formidable reflections that 

will serve as a basis for my formation. Understanding that these institutions should be 
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used as an education, they directly influence the development of children through the 

process of teaching and learning in which they witness early significant knowledge. 

Keywords: Nursery. Education. Paternalism. 

INTRODUÇÃO 

      A criança é um ser em processo de construção de conhecimentos em meio à 

sociedade. O ambiente escolar fortalece esse artifício, que se amplia através do contato 

com outras crianças e a creche é um local que proporciona esse evento, diante disso esse 

artigo vem abordar questões relacionadas ao surgimento das creches no Brasil, onde eram 

depositadas crianças de grupos sociais menos favorecidos, os progressos ocorridos, 

aspectos relacionados ao ingresso e ao desenvolvimento das crianças nesses 

estabelecimentos, além de despontar as modificações políticas e sociais ocorridas no 

decorrer do tempo, através das leis educacionais e as mudanças sucedidas nesses 

ambientes, antes vistos como recinto de assistência, voltada apenas para cuidados com 

higiene e alimentação, e hoje instituição educacional, em que aponta o desenvolvimento 

cognitivo e pedagógico, afastando-se do campo assistencial e adentrando ao meio 

educacional. 

      De acordo com as implicações dessa análise, sete artigo partiu de pesquisas 

bibliográficas fundamentadas em diversos livros de autores renomados como: Zilma 

Oliveira de Moraes e Célia Barros Silva Guimarães, artigos publicados que serviram para 

orientar-me no desenvolvimento do meu trabalho acadêmico, além das fontes dialógicas, 

na qual dialoguei com pessoas de diferentes meios e classes sociais e os estudos feitos em 

vídeos oferecidos na internet, o que contribuiu para ampliar os meus conhecimentos na 

área pesquisada e conhecer a visão que alguns cidadãos ainda possuem sobre as creches 

do Brasil na qual ficou evidenciado que apesar de todas as modificações ocorridas, ainda 

há pessoas que as julgam como espaço acolhedor, será que é por falta de informação ou 

por denegar-se a desconstruir algo que perdura na sociedade?  

Através dessas indagações surgiu à escolha do tema além dos relatos vindos de 

pessoas conhecidas e de ter oportunidade de estagiar em uma creche. Deste modo 

justifica-se a importância da pesquisa, a qual proporcionou formidáveis reflexões que 

servirão como base para minha formação, para os alunos de pedagogia e os demais 

interessados na educação em creches. 

      Esse estudo ao mesmo tempo proporcionou conhecimentos sobre o contexto social 

em que foram criadas essas instituições evidenciando a quem estava a serviço, como as 
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crianças se encontravam, por que elas chegavam a esses estabelecimentos, como elas 

eram tratadas e quais os serviços disponibilizados. Em contra partida são abordado 

também os entendimentos das funções atuais e as transformações que aconteceram com 

o decorrer dos anos, as quais fizeram com que as creches passassem a ter não só a papel 

assistencialista, mas também um compromisso maior com a educação social e pedagógica 

das crianças.  

A educação que deve se oferecida com qualidade em um ambiente receptivo, 

dinâmico e seguro, trazendo o educar de forma singela e pedagógica, através de 

profissionais formados em pedagogia que possuam conhecimentos, e técnicas, além da 

dedicação para ensinar diferentes atividades, como aborda a autora, (BARROS,2002,p.10) 

no livro Pontos de Psicologia do “Educar uma criança ensina-la evitando perturbações em seu 

comportamento, exige do adulto além de amor e dedicação, o conhecimento das características 

infantis em cada fase do Desenvolvimento. 

“Seus interesses, necessidades, motivações, possibilidades. Para 

ensinar uma atividade uma criança, se está madura para aquela 

atividade, como poderá ser motivada, quais os melhores meios de 

ensina-la e de tornar duradoura a aprendizagem”. (BARROS,2002, 

p.10). 

      Diante do exposto, o presente trabalho retifica que a creche é um espaço que 

acolhe, cuida, alimenta e ainda um ambiente, provedor de educação, que ao longo de sua 

história sofreu transformações na qual foram ampliados seus objetivos em pró das 

crianças, seres com desmedida inteligência que estão em processo de construção social, 

cultural.  Compreendendo assim que essas instituições devem ser empregadas como 

educativa, já que elas chegam para fortalecer esses aspectos influenciando diretamente 

através do processo de ensino e aprendizagem na qual desde cedo as crianças presenciarão 

conhecimentos científicos e morais, além de conviver socialmente com pessoas que não 

fazem parte do seu contesto familiar.  

  2.1 HISTÓRICO DAS CRECHES NO BRASIL 

      A creche é uma instituição que vem se ampliando desde a década de 1970 no 

Brasil, mas sua implantação é marcada por omissão estatal, ausência de orientação 

pedagógica, entre ouros problemas que contribuíram para que as creches fossem vistas 

como ambientes acolhedores para crianças carentes, cujas mães eram introduzidas no 

mercado de trabalho, e, portanto não poderiam assumir as responsabilidades pelos 
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cuidados dessas crianças. Em função do crescimento industrial e comercial ocorrido no 

Brasil e a consequente inclusão das mulheres no mercado de trabalho ocorreu à 

necessidade de criação de ambientes onde as crianças pudessem ficar durante o período 

de dedicação ao trabalho dos seus pais 

     Na década de 30, apesar do reconhecimento de alguns direitos políticos dos 

trabalhadores o poder público por muito tempo se negou a criar essas instituições, que só 

passaram a ser criadas pelo poder público na década de 60 tendo uma maior expansão nos 

anos 70 e 80 a partir da constituição federal de 1988.  Antecedendo essa época com o 

surgimento das indústrias e a ampliação do capitalismo surge à necessidade de mais mão 

- de - obra, o que acarretou em uma grande demande de oportunidades de emprego na 

qual as mulheres, mães apenas cuidadoras da casa e dos filhos almejando ajudar com as 

despesas financeiras em seus lares adentraram ao mercado de trabalho. 

    Diante da presença materna e paterna nas fábricas surge a necessidade de abrigar 

os filhos dos operários eis que se iniciam os conflitos externos nos quais os pais lutaram 

por um bom atendimento para os seus filhos nos horários em que estavam no ambiente 

de trabalho. Houve então a necessidade da criação de um espaço acolhedor, onde a 

prioridade era manter a higiene, alimentação objetivando a guarda das crianças para suprir 

suas necessidades físicas e econômicas, sobre essa questão (AZEVEDO, 2013) afirma 

que: 

“As instituições de atendimento infantil foram surgindo na perspectiva 

de atendimento aos pobres. Tinha caráter de guarda e procuravam-se 

apenas com alimentação, a higiene e a segurança física das crianças”. 

(AZEVEDO, 2013. P. 59) 

  De acordo com essa visão esses ambientes desenvolviam apenas o trabalho 

assistencial.  Os senhores donos das fabricas tentando acabar com as confusões e visando 

manter a boa produtividade vem criar junto às indústrias os recintos solicitados pelos pais 

que pudessem receber os filhos dos operários e que desse para as mães sair para alimentá-

los isso quando ainda eram amamentados. De acordo com o que foi explanado 

(OLIVEIRA, 2001) declara que: 

“Os donos de fábricas, por seu lado, procurando diminuir a forca dos 

movimentos operários, foram concedendo certos benefícios sociais e 

propondo novas formas de disciplinar seus trabalhadores. Eles 

buscavam o controle do comportamento dos operários dentro e fora de 

fábrica. Para tanto, vão sendo criadas vilas operarias vilas esportivas, 

clubes esportivas e também creches e escolas maternais para os filhos 

dos operários. O fato dos filhos dos operários estarem sendo atendidos 
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em creches, escolas maternais e jardim de infância, a montadas pelas 

fabricas, passou a ser reconhecida por alguns empresários como 

vantajoso, pois mais satisfeitas às mães, operários produziam melhor.” 

(OLIVEIRA, 2001,P.18). 

     Desse modo o surgimento das creches foi dado pela necessidade de um espaço 

para colocar os filhos dos operários assim que as mulheres foram inseridas no mercado 

de trabalho, seu início fortemente marcado pela ideia de oferecer atendimentos 

assistencialistas, esses locais ofereciam apenas cuidados com a higiene pessoal e 

alimentação. Desse modo a urbanização e a industrialização trouxeram, fatores que 

modificaram a estrutura familiar tradicional no que se refere ao cuidado com os filhos 

pequenos e na participação das mulheres no mercado de trabalho.  

       A omissão do Estado em assumir a responsabilidade pela criação e manutenção 

das creches fez com que essas instituições sofressem discriminação e, sobretudo fez com 

que elas ficassem durante anos em um conceito assistencialista. Com o decorrer do tempo 

ocorreram algumas modificações através de algumas legislações em que a creche passa 

a desenvolver também práticas educacionais pedagógicas. Mas ainda é existente uma 

visão distorcida sobre as creches na qual ela é tida como ambientes acolhedores, será que 

é por falta de conhecimento em relação aos trabalhos oferecidos por esses ambientes na 

atualidade ou por se negar a desconstruir algo que perdura por muito tempo na sociedade, 

como mostra (MERISSE, p.25).     

“A creche tem geralmente sido identificada como uma instância 

destinada a suprir a lacuna que resulta da incapacidade da família em 

cumprir sua função. Ressalta-se, assim, na história dessa entidade uma 

forte conotação assistencialista que insiste em manter-se presente até 

os dias de hoje.” (MERISSE, p.25).  

    

 2.2 LEIS QUE REGEM O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES 

    Alterações ocorreram no funcionamento das creches e para isso ocorrer tiveram 

algumas leis que contribuíram para o êxito no desenvolvimento desses ambientes no qual 

as crianças foram privilegiadas adquirindo cuidados, alimentação e principalmente 

educação.  

      Com a Constituição Federal de 1988, foram proporcionadas mudanças em relação 

à concepção do que é e do que deve contemplar o atendimento educacional na educação 

infantil. Em seu texto, institui que as crianças tenham direito a educação e não deixa 
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dúvida de que é dever do estado oferecê-la gratuitamente, embora a matrícula não seja 

obrigatória na educação infantil. Enquanto as constituições anteriores traziam o 

atendimento à infância apenas assistencialista, a novo constituição federal de 1988 busca 

maneiras de garantir não apenas o abrigo, mas também a educação das crianças.  

       Diante as legislações que regem os direitos infantis e de imensa relevância 

divulgar outras leis especificas na formação educacional dos cidadãos brasileiros, como 

a LDB (Lei de Diretrizes e Base da Educação) n° 9.3.94/96. No artigo n°30 vem mostrar 

onde deve ser oferecida a educação infantil no qual são citadas creches, ou entidades 

equivalentes. No artigo n° 31, incisos I, II, II, IV e V se refere como deve ser organizada 

a educação infantil de acordos com algumas regras previstas nos incisos.  

“I- Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das 

crianças sem objetivo de promoção, mesmo par o acesso ao ensino 

fundamental; 

II- Carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuídas por no 

mínimo 200 (duzentas) dias de trabalho educacional; 

III- Atendimento à criança de, no mínimo de 4 (quatro) horas diárias, para o 

turno parcial e 7 (sete) horas para jornada integral; 

 IV- Controle de frequência pela instituição de educação pré-escola, exigida a 

frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas; 

 V- Expedição de documentos que permite atestar os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem da criança.” (LDB. Lei n° 9.394. 96. Art. 

31) 

A LDB também contribuiu positivamente para a melhoria da educação infantil 

nas creches. Ela foi arquitetada com base na constituição de 1988, e reconheceu como 

direito das crianças de 0 a 5 anos o acesso à educação infantil, sendo dever do Estado da 

oferta-la para todos, com o auxílio das famílias.  

       As crianças têm direito a vagas na educação infantil, sendo oferecido em duas 

modalidades de 0 a 3 creche e de 4 a 5 pré - escola. Nesse sentido as famílias tem o direito 

de partilhar com o Estado a educação e os cuidados dos seus filhos comtempladas pelas 

vagas que deverão ser oferecidas em instituições equipadas e preparadas para receber 

esse público proporcionando educação de qualidade e com igualdade de condições para 

o acesso e a permanência, pois a educação infantil deve servir como pilar da educação 

básica, tudo que podemos analisar na (LDB. Lei n° 9.394 .96. Art29).   

“A educação infantil, como primeira etapa da educação básica, tem 

como finalidade o desenvolvimento integral de crianças de até 5 anos 

em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social 
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complementando a ação da família e da comunidade”. (LDB. Lei n° 9. 

394 .96. Art 29).   

      Outros documentos chegaram para legislar a importância dos direitos das 

crianças, Como o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente, lei número 8.069, de 13 

julho de 1990 na qual em seu atrigo 3° vêm mostrar que.  

 “A criança e o adolescente deve gozar de todos os direitos, 

fundamentais e inerentes à pessoa humana, sem prejuízo de proteção 

integral”. (ECA. Lei n° 8.069.90.Art 03)  

 Essa lei garante oportunidades e facilidades fundamentais para os assegurados, 

além de colaborar para o crescimento físico, moral, mental, espiritual e social, no qual 

vêm proporcionar melhores condições, liberdade e dignidade para as crianças e 

adolescentes apresentando benefícios e inserindo - as no mundo dos direitos humanos, 

como relata (FERREIRA, 2000).  

“O ECA estabeleceu um sistema de elaboração fiscalização de políticas 

públicas voltadas para infância, tentando impedir desmandos, desvio 

de verbas e violações dos direitos das crianças. Serviu como base para 

construção de uma nova forma de olhar a criança: uma criança com 

direito de ser criança. Direito ao afeto, direito de brincar, direito de 

querer, direito de conhecer.” (FERREIRA, 2000 p. 189). 

       O MEC também contribuiu ao coordenar e preparação de alguns documentos: 

como o da Política Nacional de Educação Infantil. Referencial Curricular Nacional da 

Educação Infantil, os Parâmetros Nacionais de Qualidade Para a Educação Infantil e os 

Critérios para o Atendimento em creches que respeitassem os direitos fundamentais das 

crianças de forma que todos esses documentos ficassem claros para as creches serem 

reconhecidas como um espaço educativo e de qualidade para receber as crianças, sujeitos 

sociais detentores de habilidades aptos a adquirir conhecimento. 

 

3. PROPOSTAS METODOLÓGICAS PARA O TRABALHO NAS CRECHES NA 

ATUALIDADE 

A educação infantil tem por objetivo a educação de crianças de 0 a 5 anos. Nessa 

fase como em qualquer outar é indispensável analisar, o seu desenvolvimento psicológico 

e o seu processo de amadurecimento. A creche tem sua área definido nessa faixa etária, 

onde a predominância das atividades inclui o desenvolvimento das funções motoras, da 

percepção, da interação social e do estimulo criativo, através da ludicidade. A educação 

infantil está dividida em creche e pré-escola.  Essa divisão se faz necessária para que as 
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crianças tenham contato com atividades pedagógicas que estejam de acordo com a sua 

idade e o seu desenvolvimento.        

A partir da educação infantil a criança começa a conhecer o meio educacional. 

De 0 à 3, creche na qual o foco é trabalhar a percepção, Convívio social, coordenação 

motora, algumas noções de geometria, linguagem e matemática tudo isso através de 

atividades lúdicas dinâmicas, em que os alunos terão que aprender também a 

compartilhar, cooperar e respeitar o próximo. Já na pré-escola ela inicia o aprendizado 

do código escrito de números e letras, leitura e inicia algumas atividades que requer um 

maior desenvolvimento cognitivo e motor.  

   Quando se pensa em educação infantil no espaço das creches se faz necessário 

atentar-se para novos métodos de ensino em sala de aula, analisar principalmente como 

as brincadeiras, jogos e os recursos pedagógicos ajudarão as crianças no 

desenvolvimento motor, cognitivo educacional e social. Ao trazer práticas pedagógicas 

adequadas à realidade social e a faixa etária dos alunos, o professor facilita no 

desenvolvimento social e na aquisição de aprendizado. As relações de diálogos com 

outras crianças e a adultos acompanhadas das interações que as brincadeiras oferecem 

proporcionam possibilidades das crianças imaginarem e tentarem solucionar pequenos 

problemas, conhecendo e respeitando as diferentes capacidades de desenvolvimentos das 

outras crianças, porém a brincadeira necessita oferecer aprendizado significativo e não o 

brincar por brincar, assim afirma (OLIVEIRA, 2002). 

“A definição de uma proposta pedagógica para a creche deve 

considerar a atividade educativa como ação intencional orientada para 

a ampliação do universo cultural das crianças, de modo que lhes sejam 

dadas condições para compreendermos fatos e os eventos da realidade, 

habilitando-os a agir sobre ela de modo transformador.” 

(OLIVEIRA.2002, p.48).   

 

A brincadeira quando planejada deixa de ser uma ferramenta de diversão e torna-

se uma excelente ferramenta de ensino, uma forma simples de levar aprendizado através 

da diversão. Por meio dos jogos e das brincadeiras as crianças sentem-se atraídas e 

estimuladas para criar, fantasiar e interagir, adquirindo com isso diferentes aprendizados. 

As brincadeiras na infância auxiliam as crianças a descobrirem o mundo, quando mais 

incentivar as crianças no seu aprendizado, mais segurança elas se sentirão para conviver 

socialmente com os demais. As brincadeiras inseridas na educação infantil tem um 
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grande valor nas ações pedagógicas em sala de aula, como (BRASIL, 2012), vêm 

afirmando.  

“As práticas pedagógicas que compõe a proposta curricular da 

educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e as 

brincadeiras as quais devem ser observadas registradas e analisadas.” 

(BRASIL, 2012, P. 15).  

Os recursos pedagógicos também são fermentas indispensáveis na educação infantil, pois 

as crianças aprendem visualizando e manuseando, mas para o êxito é necessário que eles 

sejam adaptados e utilizados através de dinâmicas lúdicas e interativas que estimulem o 

processo de comunicação, coordenação motora, equilíbrio, socialização e o aprendizado 

significativo. 

 

3.1 O PAPEL DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

     Como ponto de partida na vida escolar das crianças a creche educativa requer 

profissionais formados em pedagogia que possuam um desenvolvimento mais 

humanizado e um olhar mais afetivo, pois o acolhimento, o cuidado e o aprendizado 

dessas crianças devem vim através de pessoas capacitadas e em um ambiente receptivo, 

dinâmico e seguro tornando o educar algo prazeroso. Diante disso é importante ressaltar 

que e a estrutura física do espaço e as propostas adaptadas pelos professores são 

fundamentais no processo de aquisição de conhecimentos das crianças. 

“Para melhor adaptar o espaço de sala de aula a diversidade de ações 

que devem ser contempladas na educação infantil sugere-se em espaço 

amplo e facilitador que seja flexível e possa ser facilmente ampliado 

ou dividido adequando se do melhor forma possível a atividade 

proposta”. (BRASIL,2012, p.124). 

     O professor de educação infantil desempenha um papel fundamental para o 

desenvolvimento das crianças, por oferecer o primeiro contato educacional fora dos 

cuidados dos pais. Esse profissional precisa saber contornar diferentes situações, 

organizar e utilizar o espaço infantil de forma que o ambiente proporcione harmonia nos 

aspectos psicológicos, mediar conflitos além de conduzir as atividades escolares 

estimulando o raciocínio com brincadeiras, jogos, desenhos e atividades.  

    O bom e eficaz aprendizado das crianças depende diretamente dos professores 

que necessitam possuir conhecimentos metodologias e desenvolver um trabalho 

significativo, uma vez que o aprendizado das crianças depende do bom andamento das 
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atividades e da sua ação docente. Uma das características primordiais do profissional que 

atua nessa área é a busca constante por conhecimentos que estejam interligados ao 

desenvolvimento cognitivo, motor e social das crianças. Aprimorar sua forma de ver e 

sentir o mundo, sendo criador de oportunidades para que seus alunos manifestem suas 

ideias, seus sentimentos, suas criatividades, suas reações e suas imaginações.  

Além de ciar recurso e atividades que facilitem o aprendizado necessita possuir 

capacidades para passa-las aos alunos, fazendo isso de forma lúdica e pratica através de 

dinâmicas e brincadeiras o que acarreta em uma melhor aquisição. 

 “As interações e a brincadeira, que não pode ser separada na educação 

infantil aparecem na forma de práticas pedagógicas planejadas pelos 

professores e em experiências vividas pelas crianças”. (BRASIL, 

2012.P. 16). 

Ter uma boa relação com as crianças estabelecer um trabalho conjunto com os 

pais e demais profissionais da creche relacionando o ato de educar e ensinar de maneira 

afetiva e responsável, reconhecendo a criança com um ser inteiro, são alguns atributos 

que o professor deve possuir e cultivar para manter sua eficácia profissional. Também é 

de imensa relevância que o profissional atuante na educação infantil seja criativo e 

paciente nas relações professor e aluno e possua disponibilidade para brincar com os 

alunos, exercitar o olhar e a sua escuta para que possa reconhecer as habilidades e 

potencialidades. 

 

  4 CONCLUSÃO    

   Através dessa pesquisa conclui-se que creches se modificaram com o passar dos 

anos e se tornou foco de estudo para os intelectuais da educação, principalmente para 

aqueles profissionais que estão atuando efetivamente nesta modalidade de ensino 

notadamente após as mudanças nas leis educacionais. Ambiente educativo, que possui o 

objetivo de educar, acolher, cuidar e auxiliar no desenvolvimento intelectual, pessoal e 

social das crianças. Instituição também responsável por ofertar a educação infantil, base 

do ensino básico.   

      Ao sair da sua zona de conforto, do seu ambiente familiar, repleto de carinho e 

segurança, as crianças são inseridas nas creches, espaço que aparecem como um segundo 

lar. É indispensável que ele seja propício e acolhedor e que ofereça segurança e conforto. 

Diante disso é relevante mencionar a importância de uma boa estrutura física e de bons 
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profissionais formados e capacitados que não apenas ofereçam cuidados, mas também 

aprendizados educativos pedagógicos, além de contribuir para que as crianças sentirem-

se confortáveis e seguras.      

O cuidar e educar na creche torna-se ações pedagógicas inseparáveis, exigindo 

dos profissionais um preparo específico para realizar essas tarefas. Articuladas essas 

funções, requer a realização de um trabalho planejado que contribua no desenvolvimento, 

motor, social, cognitivo e emocional, através de jogos brincadeiras, dinâmicas, 

metodologias e recursos estimuladores que facilitem o processo de ensino e aprendizagem 

das crianças.  

   A creche é um espaço que acolhe, cuida, alimenta e ainda um ambiente, provedor 

de educação, passou por importantes modificações, na qual foram ampliados seus 

objetivos em pró das crianças, seres possuidores de inteligência que estão em processo de 

desenvolvimento e prontos para receber novos conhecimentos relacionados ao meio 

educacional.  Compreendendo assim que essas instituições devem ser empregadas como 

educativas, respeitadas e vista como alicerce para a vida escolar de cada educando e deve 

ser cultivada como espaço educacional que assegura a qualidade na educação e no 

desenvolvimento intelectual, social das crianças que passam por esse ambiente nesta fase 

inicial. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como tema central a alfabetização e o letramento na Educação 

Infantil. Investiga como o professor que atua com crianças até os seis anos, pode oferecer 

um espaço de leitura e escrita em sua sala de aula. Para elucidar essas questões buscou-

se o referencial teórico de Magda Soares e Regina Scarpa, entre outras estudiosas da 

educação infantil e o letramento Os principais objetivos da pesquisa foram conhecer como 

acontece a alfabetização e o letramento, antes do ensino fundamental e no que isto irá 

repercutir no desenvolvimento dos alunos. A pesquisa apoiou-se na descrição de um 

diário de campo realizado em uma turma de Jardim B com crianças de aproximadamente 

cinco a seis anos de idade em uma escola de Educação Infantil pública municipal de 

Aracaju. A partir dos dados observou-se a importância de um espaço lúdico, onde o 

professor possa deixar que o aluno descubra a sua visão do mundo escrito e apoiá-lo nesta 

descoberta, a fim de  oferecer suporte para suas curiosidades acerca desta questão. 

Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Educação Infantil. 

 

SUMMARY 

The main theme of this work is literacy and literacy in Early Childhood Education. 

Investigate how the teacher who works with children up to age six can offer a reading and 

writing space in their classroom. In order to elucidate these questions, we sought the 

theoretical reference of Magda Soares and Regina Scarpa, among other studies of 

children's education and literacy. The main objectives of the research were to know how 

literacy and literacy happens, before elementary school and what this will impact on 

student development. The research was based on the description of a field diary conducted 

in a class of Garden B with children approximately five to six years of age in a municipal 

public school of education in Aracaju. From the data, we observed the importance of a 

play space where the teacher can let the student discover his or her view of the written 

world and support him in this discovery, in order to support his curiosities about this 

question. 

KEY WORDS: Literacy. Literature. Child education. 
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INTRODUÇÃO 

 
         A alfabetização na educação infantil, sempre foi um assunto no qual me interessei. 

Como atuo nesta área há bastante tempo, vejo muitas crianças de cinco e seis anos de 

idade querendo muito aprender a ler. Muito ouvi falar que não se alfabetiza de jeito 

nenhum na educação infantil, pois é um tempo que as crianças devem brincar. Porém, 

frente as minhas humildes experiências, pensei sempre ao contrário. Acredito que 

devemos, já na educação infantil, oferecer um espaço de acesso à leitura e escrita, para 

que os pequenos, também possam aprender o que é o mundo escrito.  

       O letramento está muito presente nos dias de hoje, até mesmo na educação infantil.  

As crianças vivem em um mundo cheio de estímulos  visuais, propagandas, ou seja, desde 

muito pequenos estão imersos em um mundo letrado. Nada mais natural, estas crianças 

interessarem-se em descobrir o que  quer dizer as letras dos livros, as músicas que 

escutam, entre outros.  

          O principal objetivo deste trabalho é mostrar como podemos oferecer um espaço 

de acesso à leitura e escrita antes do Ensino Fundamental, sem que isso prejudique a 

aprendizagem lúdica que as crianças pequenas devem ter. 

       Busco nesta pesquisa trazer pressupostos já determinados, os quais confrontam com 

situações reais de aprendizagem. Nesse sentido, procurei embasamento teórico para 

explicar que a alfabetização e o letramento, já ocorrem normalmente com as crianças de 

educação infantil e que não é possível deter o conhecimento dos pequenos. Busquei o 

referencial teórico de Magda Soares por ser uma autora com grande colaboração no tema 

sobre a alfabetização e letramento. Não desprezando os autores, que também têm muito 

a acrescentar sobre o assunto.      

  

2. EDUCAÇÃO INFANTIL 

      A Educação Infantil consiste na educação das crianças antes da sua entrada no 

ensino obrigatório. É a primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-

escolas, às quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que 

constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de 

crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, 

regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a 

controle social. No Brasil, as creches foram criadas com foco assistencialista, como um 

lugar para os filhos da massa operária. Na década de 70, com a profusão de movimentos 

sociais surge uma proposta de creche mais afirmativa para a criança, a família e a 

sociedade. 

“Enquanto para as famílias mais abastadas pagavam uma babá, as 

pobres se viam na contingência de deixar os filhos sozinhos ou colocá-
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los numa instituição que deles cuidasse. Para os filhos das mulheres 

trabalhadoras, a creche tinha que ser de Tempo integral; para os filhos 

de operárias de baixa renda, tinha que ser gratuita ou cobrar muito 

pouco; ou para cuidar da criança enquanto a mãe estava trabalhando 

fora de casa, tinha que zelar pela saúde, ensinar hábitos de higiene e 

alimentar a criança. A educação permanecia assunto de família. Essa 

origem determinou a associação creche, criança pobre e o caráter 

assistencial da creche”. (DIDONET, 2001, p. 13). 

 

        A partir da década de 1980 foram produzidos estudos e pesquisas possibilitando a 

discussão sobre a função da creche/pré-escola e difundiu-se a ideia de relevância da 

educação infantil. Em 1988, com a CF, as crianças são reconhecidas como sujeitos de 

direitos. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei n° 8069, de 13 de julho 

de 1990) consolida-se o direito ao atendimento em creches e pré-escolas para as crianças 

até os seis anos de idade, 

“Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: [...]IV 

- atendimento em creche e pré-escola às  crianças de zero a seis anos de 

idade; [...] Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de 

responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao 

adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular: [...] III 

- de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos 

de idade; [...]”. (BRASIL, 1990). 

        É, portanto, dever do Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública, 

gratuita de qualidade, sem requisito de seleção. Na Lei de Diretrizes e Bases (LDB):A 

partir da CF, do ECA e da LDB, a Educação Infantil foi colocada como a primeira etapa 

da Educação Básica no Brasil, alcançando um caráter pedagógico, sob responsabilidade 

dos municípios. Até 2013, essa modalidade de educação não era obrigatória, mas sim 

direito da criança, opção da família e dever do Estado. Com a lei nº 12.796, de 4 de abril 

de 2013, algumas mudanças são implantadas. 

“Art. 1° A Lei no9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa 

a vigorar com as seguintes alterações: [...] Art. 4° [...]I -

educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 

17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte 

forma: a) pré-escola; b) ensino fundamental; c) ensino 

médio; II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 

(cinco) anos de idade;[...]Art. 6ºÉ dever dos pais ou 

responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação 

básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade”. (BRASIL, 

2013). 

 

   Assim, crianças com 4 anos devem ser matriculadas na Educação Infantil, 

exigindo-se frequência (60% do total de horas), calendário escolar (carga horária mínima 

de 800 horas e no mínimo 200 dias letivos, como já ocorre no ensino fundamental e 

médio), período (no mínimo 4 horas para turno parcial e 7 h para período integral), 
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avaliação (sem objetivo de promoção) e documentação (expedição de documentação que 

permita atestar os processos de aprendizagem e desenvolvimento da criança). 

 

3. ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
       Muito de fala sobre oferecer um espaço de acesso à leitura e escrita na escola, 

antes mesmo do ensino fundamental. Existem diferentes opiniões  quando a esta questão. 

Regina Scarpa, em um artigo sobre alfabetização na educação infantil,à Revista Nova 

Escola, nos fala que a polêmica sobre ensinar ou não as crianças aler e escrever na 

Educação Infantil tem origem em pressupostos diferentes a respeito do que é 

alfabetização. Alguns educadores, segundo Scarpa (2006 ) receiam a antecipação de 

práticas pedagógicas tradicionais e a perda do lúdico, em razão destes diferentes 

pressupostos. 

“Como se a escrita entrasse por uma porta e as atividades com outras 

linguagens (música, brincadeira, desenho etc.) saíssem por outra. 

Por outro lado, há quem valorize a presença da cultura escrita na 

Educação Infantil por entender que para o processo de alfabetização 

é importante a criança ter familiaridade com o mundo dos textos”. 

(Scarpa, 2006.). 
 

        A alfabetização e o letramento devem ter sua presença na educação infantil, de 

acordo com Magda Soares (2009), os pequenos, antes mesmo do ensino fundamental 

devem ter acesso tanto a atividades de introdução ao sistema alfabético e suas 

convenções, a alfabetização, como também práticas sociais de uso da leitura e da escrita, 

o letramento. 

        A palavra letramento fez-se necessária, segundo Magda Soares (2001), por causa 

da impossibilidade de dar um sentido mais amplo à palavra alfabetização. “Não basta 

aprender a ler e a escrever. As pessoas se alfabetizam, aprendem a ler e escrever, mas não 

necessariamente  incorporam a prática da leitura e da escrita.”  Segundo a autora, o 

indivíduo, sem letramento se alfabetiza, porém não adquiri competências para usar esta 

ferramenta  que lhe foi ensinada. 

       Seria um desperdício termos um conhecimento muito valioso e não sabermos usá-

lo, como se tivéssemos uma máquina capaz de muitas coisas, porém usaríamos, por 

exemplo, somente para dez por cento do que ela é capaz de fazer. Assim pode ser visto a 

alfabetização sem o letramento: um conhecimento que torna o individuo capaz de muitas 

coisas, porém se a pessoa não for também letrada, não conseguirá utilizá-la em sua 

plenitude. Para Soares (2001, p.34): “o termo letramento surgiu porque apareceu um 



 

528 
 

XI  MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

fenômeno novo que não exista antes, ou, se existia, não nos dávamos conta dele e, como 

não dávamos conta dele, não tínhamos nome para ele”. 

       Se pudéssemos dar um sentido amplo à palavra alfabetização, tornaria 

desnecessário o uso da palavra letramento, porém ainda não podemos junta-las, pois não 

é isso que acontece em todos os processos alfabetizadores. Scarpa (2006) coloca que 

ainda temos educadores que acreditam na simples decodificação de símbolos e, por 

ensinarem desse modo, não podemos descartar a palavra letramento. 

“Pode ser uma aprendizagem de natureza perceptual e 

motora ou de natureza conceitual. O ensino, no primeiro 

caso, pode estar baseado no reconhecimento e na cópia de 

letras, sílabas e palavras. No segundo, no planejamento 

intencional de práticas sociais mediadas pela escrita, para 

que as crianças delas Participem e recebam informações  

contextualizadas”. (Scarpa, 2006,p.1). 

  

        Em sua tese de doutorado, Luciana Picoli 2009, pesquisou sobre a prática 

pedagógica de professoras alfabetizadoras que foram fundamentadas em distintas 

perspectivas: psicogênese da língua escrita, estudos sobre o letramento e sobre 

consciência fonológica. Ela coloca que os autores que falam de alfabetização e 

letramento, muitas vezes têm pensamentos contrários. Para Picoli (2009): “a definição e 

a interpretação dos termos alfabetização, O alfabetizo e letramento não é realizada, 

explicitamente, por todos os autores”.  

Segundo ela, o conceito de alfabetização para Magda Soares é restrito, refere-se 

apenas ao aprender/ensinar a ler e escrever. Já Emília Ferreiro coloca que não precisa usar 

outro termo (no caso letramento) para designar algo que já deveria estar dentro do 

processo de alfabetização. Assim como Picoli em sua tese, neste trabalho, utilizarei os 

conceitos letramento e alfabetização como processos distintos, porém que se 

complementam. Alfabetização como processo de aquisição da leitura e da escrita e o 

letramento no que se refere às práticas sociais.  

Vale lembrar que muito recentemente, existia o pressuposto de que a alfabetização 

era vista simplesmente como decodificar o código escrito. Desta forma, muitos 

educadores acreditam que se trabalhamos desta forma já na educação infantil, acontecerá 

à perda do lúdico, ou seja, as crianças deixam de brincar mais cedo, o que poderia 

acarretar problemas em séries posteriores. Nessa perspectiva as crianças, só estariam 

prontas para se alfabetizar depois dos sete anos, sendo prematuro estarem inseridas neste 

processo na creche ou pré-escola.  Este espaço, da educação infantil, era visto somente 
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para cuidar e proteger, para que mais tarde pudessem florescer e assim maduras, 

pudessem aprender o código escrito.   

“(...) até muito recentemente, assumia-se que a criança 

poderia dar início ao seu processo de aprendizagem da 

leitura e da escrita em determinada idade e, por 

conseguinte, em determinado momento de sua educação 

institucionalizada: entre nós, no Brasil, aos 7 anos, idade 

de ingresso no primeiro ano do ensino 

fundamental.(Soares, 2009). 

 

Porém, temos outros estudiosos que percebem a alfabetização de outra forma: 

reforço que “O acesso inicial a língua escrita, não se reduz ao aprender a ler e escrever 

no sentido de grafar e decodificar e sim a aprender a fazer uso da leitura” (Soares, 2009, 

p.1). 

      Em seu trabalho de pesquisa, Picoli (2009), nos mostra que muitos educadores, 

desde a década de 80 até hoje, vem fazendo uma leitura errada da alfabetização e do 

letramento. Eles abandonaram os métodos sintéticos, de repetição, memorização e 

decodificação de signos; para usarem somente as práticas de letramento, como se isso 

bastasse. Deste modo podemos afirmar que “(...) a fusão entre alfabetização e o 

letramento tem ocasionado certo apagamento do primeiro conceito” e, assim, o 

letramento vem prevalecendo sobre ela. Este estudo vem ao encontro do que Soares 

(2009), diz em um artigo para Revista Pátio, que já na educação infantil devem estar 

presentes tanto atividades de introdução da criança ao sistema alfabético e suas 

convenções, a alfabetização, como práticas de uso social da leitura e da escrita, o 

letramento. As duas práticas, como coloquei anteriormente, distintas, porém que se 

complementam. Outro aspecto muito importante que devemos levar em consideração 

quando falamos de educação infantil é que nenhum adulto tem o poder de deter o 

conhecimento das crianças. Alguns educadores têm receio de ensinar práticas de 

alfabetização ou letramento por julgarem não ser a hora certa, porém nada pode garantir 

que o sujeito não aprenda por si próprio.  

“Pressuposto falso, porque, nos contextos grafocêntricos 

em que vivemos,  as crianças convivem com a escrita -

umas, mais, 

outras , menos, dependendo da camada social a que 

pertençam, mas  todas convivem -muito antes de chegar ao 

ensino fundamental e antes  mesmo de chegar a 

instituições de Educação infantil.” (Soares, 2009.p.1). 

 

        Cabe perguntar, então, porque não trabalhar com algo inevitável para os dias de 

hoje?Scarpa (2006), também coloca que alguns alunos estão imersos nesse contexto, 
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convivendo com adultos alfabetizados e com livros em casa e aprendendo as letras no 

teclado do computador. Eles fazem parte de um mundo letrado, de um ambiente 

alfabetizador. Além de estarem imersos neste ambiente, as crianças adquirem o gosto pela 

leitura e escrita e querem poder ler os livros, escrever cartinhas para alguém, entre outros. 

Porém, no mesmo artigo, Scarpa (2006), nos alerta para o fato de que, ainda existamos 

alunos que vivem na zona rural, onde a escrita não é tão presente, e os que, mesmo 

morando em centros urbanos, não têm contato com pessoas alfabetizadas e com os usos 

sociais da leitura e da escrita.  

        Neste caso então, práticas dentro da escola de educação infantil, fariam com que 

estas crianças tivessem o acesso que as outras têm em suas casas. Antes de analisarmos 

como a alfabetização e o letramento devem acontecer de fato, no espaço oferecido na 

educação infantil, vemos então os objetivos principais que Soares (2009) nos traz sobre 

o acesso inicial a leitura e a escrita. São eles: 

• Compreender o que é lido e escrever de forma que outros compreendam o 

que se escreve; 

• Conhecer diferentes gêneros e diferentes portadores de textos e fazer uso 

deles para ler e para escrever; participar adequadamente dos eventos de várias 

naturezas de que fazem parte a leitura ou a escrita;  

• Construir familiaridade com o mundo da escrita e adquiri competências  

básicas de uso da leitura e da escrita; 

• Desenvolver atitudes positivas em relação à importância e ao valor da escrita 

na vida social e individual.  

Vemos que estes objetivos podem estar inseridos na educação infantil, pois como 

diz Scarpa (2006) na Educação Infantil, as crianças recebem informações sobre a escrita 

quando brincam com a sonoridade das palavras, reconhecendo semelhanças e diferenças 

entre os termos; manuseiam todo tipo de material escrito, como revistas, gibis, livros, 

fascículos etc.; e o professor lê para as turmas e serve de escrita na produção de textos 

coletivos.  

 

4. OFERECENDO ESPAÇO DE LEITURA E ESCRITA 
  

Como vimos anteriormente, alfabetização e letramento são dois processos 

distintos, porém que devem se fundir para que o indivíduo possa adquirir uma 

alfabetização plena. Não é só necessário aprender a decodificar o código escrito, mas 
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também para que ele serve e como usá-lo. Na educação infantil podemos trabalhar de uma 

forma prazerosa, pois este espaço necessita muito do lúdico para a aprendizagem ocorra. 

Como podemos, então, oferecer a alfabetização e o letramento para os pequenos, Magda 

Soares coloca que as atividades bastante comuns na educação infantil, os rabiscos, 

desenhos, os jogos e brincadeiras, não são consideradas alfabetizadoras, porém elas já 

fazem parte deste processo.  

 
“A fase inicial da aprendizagem da língua escrita, constituindo, 

segundo Vygotsky, a pré-história da linguagem escrita: quando 

atribui  

a rabiscos e desenhos ou a objetos a função de signos, a criança 

está descobrindo sistemas de representação, precursores e 

facilitadores da compreensão do sistema de representação que é 

a língua escrita”. (Soares, 2009). 

 

Portanto, nas atividades onde as crianças fazem seus rabiscos e dizem o que 

representam, já estão assimilando conceitos que mais tarde precisarão para codificar a 

escrita. Bem como também, as vivências de representações semióticas, segundo 

Vygostky (Soares, 2009, p1), são operações cognitivas precursoras e preparatórias do 

mais complexo e abstrato processo de conceptualização da escrita como um sistema de  

representação. Ou seja, quando a criança na educação infantil, atribui aos rabiscos. 

Desenhos representativos ou a objetos, como brinquedos de sucatas, a função de signos, 

ela já está descobrindo sistemas de representação, que muito facilitam depois na 

compreensão do sistema de representação de sons e signos que é a língua escrita.  

Segundo Soares (2009), pesquisas feitas pelas estudiosas Emilia Ferreiro e Ana 

Teberosky, comprovam que as crianças da faixa dos 4 aos 6 anos, alunas da educação 

infantil, quando orientadas e incentivas por meio de práticas lúdicas e adequadas, 

evoluem rapidamente em direção ao nível alfabético. Assim, muitas são as atividades, 

que trabalham com a alfabetização na educação infantil, dentre as quais podemos 

destacar: 

“Escrita espontânea, observação da escrita do adulto, familiarização 

com as letras do alfabeto, contato visual frequente com a escrita de 

palavra  conhecidas, sempre em um ambiente no qual estejam rodeadas 

de escrita com diferentes funções: calendário, lista de chamada,  rotina 

do dia, rótulos de caixas de material didático, etc”.(Soares, 2009). 

 

Um outro aspecto fundamental para a compreensão do princípio alfabético, que 

pode ser trabalhado com os pequenos, é a consciência  fonológica através de atividades 

como parlendas, poesias, cantigas, músicas, pois deste modo,as crianças podem percebem 

os sons que delimitam a fala, que as palavras com mesmos sons, começam com as mesmas 
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letras,entre outros.Por consciência  fonológica denomina-se a habilidade metalingüística 

de tomada  de consciência das características formais da linguagem.  

Esta habilidade compreende dois níveis: no primeiro a consciência de que a língua 

falada pode ser  segmentada em unidades distintas, ou seja, a frase pode ser  segmentada 

em palavras; as palavras, em sílabas e as sílabas, em fonemas.E no segundo, a consciência 

de que essas mesmas unidades repetem-se em diferentes palavras faladas (rima, por 

exemplo). Portanto, músicas, parlendas, versos e poesias já estão trabalhando estas 

habilidades com os pequenos na educação infantil, não tento limite de idade, para oferecer 

tais atividades. Soares (2009) aponta que: “(....) jogos voltados para o desenvolvimento 

da consciência fonológica, se realizados sistematicamente na educação infantil, criam 

condições propícias e, inclusive, necessárias para a apropriação do sistema alfabético”. 

A leitura frequente de histórias para as crianças, como nos coloca Soares (2009), 

é, sem dúvida, a principal atividade de letramento na educação infantil. Ela coloca ainda 

que além de principal, esta atividade é indispensável para os pequenos. Através da 

audição de histórias, os alunos são conduzidos, a conhecimentos e habilidades para uma 

significativa inserção no mundo escrito. Através dos livros, os alunos começam a se 

familiarizar com o texto escrito, ou seja, com a materialidade da escrita. Em seu artigo 

sobre Leitura na Educação Infantil, Erica Paz, Aurora Mariotti e Maira Knetsch, (2006) 

pesquisaram sobre o uso dos livros para a iniciação das crianças ao uso da leitura e da 

escrita. As autoras comentam que muitas professoras têm receio em deixar que os alunos 

pequenos manuseiem os livros, pois podem danificar os mesmos. Porém, no mesmo 

trabalho destacam que: 

 

“O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil – 

RCNEI (1998, vol 3) ressalta a importância do manuseio de 

materiais, de Textos  (livros, jornais, cartazes, revistas etc), pelas 

crianças, uma vez que ao observar produções escritas a criança, 

vai conhecendo de forma  gradativa as características formais da 

linguagem.(Paz, Mariotti, Knestch, (2006). 

 

Comentam ainda que, é visível quando uma criança folheia um livro imite sons e 

faz gestos como se estivessem lendo, de que o manuseio dos livros é extremamente 

importante. A criança só construirá conhecimento a cerca da leitura se estiver inserida em 

um ambiente favorável ao letramento que a possibilite presenciar e participar de situações 

de iniciação a leitura. Através do manuseio de livros, as crianças começam a distinguir o 

que  está escrito do que está ilustrado, percebem que aquelas letras “contam” a  história e 

se motivam a querer saber ler o que está ali. Para Soares (2009), esta atividade:  
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“(...) leva a criança a se familiarizar com a materialidade do texto 

escrito:conhecer o objeto livro ou revista, descobrir que as 

marcas na página seqüências de letras -escondem significados, 

que textos é que são "para ler", não as ilustrações, que as páginas 

são folheadas da direita para a esquerda, que os textos são lidos 

da esquerda para a direita e de cima para baixo, que os livros têm 

autor, ilustrador, editor, têm capa, lombada”. 

 

Além de se familiarizar com a escrita propriamente dita, através das histórias o 

aluno enriquece seu vocabulário e o desenvolvimento de habilidades de compreensão dos 

textos. Quando o professor faz uma interpretação oral da história, com as crianças da 

educação infantil, já está trabalhando as habilidades que mais tarde serão transferidas para 

leitura independente, ou seja, este aluno estará mais apto em interpretar textos em séries 

posteriores. Magda Soares (2009), acredita que esta leitura deva ser explorada: 

“naturalmente, para que a leitura oral de histórias atinja esses objetivos, não basta que a 

história seja lida. É necessário que o objeto portador da história seja analisado com as 

crianças e sejam desenvolvidas estratégias de leitura”. 

Entre as quais, Soares (2009) destaca: leitura precedida de perguntas de previsão 

a partir do título e das ilustrações; que seja propositadamente interrompida, em pontos 

pré-escolhidos, por perguntas de compreensão e de inferência; que seja acompanhada, ao 

término, por confronto com as previsões inicialmente feitas, por meio da avaliação de 

fatos, personagens, seus comportamentos e suas atitudes. Tornando a leitura de histórias 

uma ferramenta para a aquisição do letramento. Outro aspecto relevante, colocado por 

Soares (2009), é que devemos também trabalhar, além dos textos literários; textos 

informativos; que possibilitam a busca por uma pesquisa do interesse das crianças; textos 

injuntivos; que orientam a prática de jogos e mostram suas regras; textos jornalísticos; 

histórias em quadrinhos, enfim temos um leque vasto de material escrito para ser 

explorado, também na educação infantil. A criança antes do ensino fundamental, pode e 

deve ser introduzida a diferentes gêneros de textos,  além disso, pode-se leva-la a 

identificar o objetivo de cada gênero, o leitor a que se destina e sua funcionalidade. São 

inúmeras as situações que a criança pode perceber a função da escrita para fins diversos 

e que possibilite que ela utilize em práticas de interação social.  

Para Doris Bolzan (2005,p.2), em seu artigo, refletindo sobre o que a criança pensa 

a respeito de ler e escrever, destaca que “As atividades de leitura e escrita devem 

promover todo tipo de discussão, tomando-se todos os elementos do ambiente Como 

referência para a construção e re-construção de hipóteses e concepções”. Desde modo, 

ela coloca que o nome das crianças, a leitura de livros, a escrita de cartazes, bilhetes, 
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mensagens, letras de músicas, nome dos objetos e outras atividades devem ser explorados 

de maneira lúdica, tornando-se parte essencial do trabalho com as crianças. Soares (2009), 

também nos trás estes exemplos, enfatizando que surgem, a todo o momento, 

oportunidades de registrar algo como apoio à memória, de escrever cartinhas ou registrar 

um trabalho desenvolvido. Estas são as atividades de letramento que devem ter presença 

freqüente nas práticas da educação infantil.  

É de suma importância também, como nos coloca Bolzan (2005), que as salas 

sejam ricas em elementos alfabetizadores orais e escritos, onde o professor pode expor os 

relatos de passeios, leitura de obras, entre outros. Assim, as crianças mergulhadas em um 

ambiente alfabetizador, conseguem perceber mais cedo que estão inseridas em um mundo 

escrito, que precisarão posteriormente compreender. Contudo, apesar de distintas, por 

diferenciarem-se tanto às operações cognitivas, quando aos processos metodológicos e 

didáticos, a alfabetização e o letramento devem desenvolver-se de forma integrada. Para 

Soares (2009, 20p.1), “Caso sejam desenvolvidas de forma dissociada, a criança 

certamente terá uma visão parcial e, portanto,distorcida do mundo da escrita”. O acesso  

à leitura e escrita na educação infantil, nesta perspectiva então, deverão ter de base o 

letramento, já que ler e escrever são fundamentalmente um meio de interação e 

comunicação social, enquanto a alfabetização deve ser entendida pela criança como a 

ferramenta que ela irá usar para envolver-se nas práticas sociais de leitura e escrita. 

Assim, segundo Soares (2009), uma história que o professor conta  

pode trazer outras formas de escrita, provocar inquietações, curiosidades que leve a busca 

de informações, pode fazer com que as crianças interessem em saber como se escreve o 

título da história e também ajudam as crianças a fazer relações entre os sons que se 

repetem em muitas palavras.Soares (2009, p.1), nos lembra que: 

“Assim, a história lida pode gerar várias atividades de escrita, 

como  

Pode  provocar uma curiosidade que leve à busca de informações 

em  

outras  fontes; frases ou palavras da história podem vir a ser 

objeto de  

atividades  de alfabetização; poemas podem levar à consciência 

de 

rimas e aliterações”. 

 

Trabalhando de uma forma lúdica, partindo do interesse e da vivência dos 

pequenos educando, podemos afirmar que a leitura e a escrita tem sim um espaço muito 

importante na educação infantil. Então,é essencial que as salas de educação infantil, sejam 
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imersas ao um contexto letrado e que atividades de leitura sejam aproveitadas, de maneira 

planejada e sistemática, como coloca Soares (2009), para dar continuidade aos processos 

de alfabetização e letramento que as crianças já vivenciam em suas casas, antes mesmo, 

às vezes, de chegar às instituições de educação infantil. 

 

4. CONCLUSÃO 

Este trabalho fala sobre a relevância de se oferecer um espaço colaborador do 

Desenvolvimento da escrita e da leitura na educação infantil. Não trabalhar com 

alfabetização e letramento, já na educação infantil, seria privar as crianças da 

possibilidade de um desenvolvimento integral. Contudo, há que se preservar o 

amadurecimento biopsicossocial das crianças para que isso não seja um elemento 

estressor. A educação infantil deve contribuir para o processo de alfabetização, não se 

restringindo a ser uma preparação para o ensino fundamental ou se preocupando 

exaustivamente em as crianças saírem da educação infantil sabendo ler e escrever, afinal 

alfabetização e letramento são processos e continuam acontecendo ao longo de nossas 

vidas.  

É importante ressaltarmos, ainda, que cada criança adquire a linguagem num ritmo 

próprio, mas o ambiente motivador e letrado torna esse processo mais natural. Ao longo 

destas análises foi possível perceber que a professora trabalha tanto com conceitos 

referentes à alfabetização, quanto com os conceitos que envolvem o letramento. Há uma 

preocupação em criar um ambiente alfabetizador nesta turma de Educação Infantil, uma 

vez que a construção deste espaço é fundamental para que seja apresentado à criança o 

mundo da escrita. 
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ATITUDES DO PROFESSOR DIANTE DAS DIFICULDADES DE 

ALFABETIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

EIXO TEMÁTICO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

OLIVEIRA, Zeneide Gualberto 1 

ORIENTADORA: SILVA, Guadalupe de Moraes Santos 2 

RESUMO 

Este estudo tem como objetivo principal compreender se as atitudes dos professores 

contribuem ou não para as dificuldades de alfabetização apresentadas por alunos na 

Educação Infantil, identificando situações de dificuldades, discutindo práticas que 

contribuam para este processo e conhecendo algumas metodologias que favoreçam o 

desenvolvimento destes alunos. A pesquisa é exploratória e descritiva, baseada em fontes 

bibliográficas explorando e levando em consideração conceitos e ideias apresentadas por 

alguns autores. Neste sentido, este trabalho é de suma importância para que os professores 

possam entender qual a melhor atitude a apresentar diante da dificuldade na alfabetização 

e a partir disso compreender se estas atitudes irão ou não auxiliar neste processo, de modo 

a melhorar o rendimento e o desenvolvimento do aluno, contribuindo assim, para que o 

professor desempenhe ainda melhor o seu trabalho enquanto alfabetizador conseguindo 

melhores resultados em seus objetivos. E é pela necessidade apresentadas por alguns 

alunos que se faz necessário conhecer e compreender quais as melhores atitudes a serem 

desempenhadas pelos educadores em sala de aula. Será que as atitudes do professor 

auxiliam ou não à alfabetização? Qual a melhor atitude a se apresentar para alcançar êxito 

no desenvolvimento do aluno em sala de aula? 

Palavras-Chave: Atitudes do Professor. Alfabetização. Educação Infantil. 

 

ABSTRACT 

The main objective of this study is to understand if teachers' attitudes contribute to the 

difficulties of literacy presented by students in Early Childhood Education, identifying 

situations of difficulties, discussing practices that contribute to this process and knowing 

some methodologies that favor the development of these students. The research is 

exploratory and descriptive, based on bibliographic sources exploring and taking into 

account concepts and ideas presented by some authors. In this sense, this work is 

extremely important so that teachers can understand the best attitude to be presented in 

view of the difficulty in literacy and from this understanding if these attitudes will help 

in this process, in order to improve the income and development of the student, thus 

contributing, so that the teacher performs even better his work as a literacy student 

achieving better results in his objectives. And it is from the need presented by some 

students that it is necessary to know and understand the best attitudes to be played by the 
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educators in the classroom. Does the teacher's attitude help or not literacy? What is the 

best attitude to achieve for student success in the classroom? 

Keywords: Teacher's Attitudes. Literacy. Child Education. 

 

 INTRODUÇÃO 

Alfabetizar não é uma tarefa fácil, principalmente, em se tratando dos anos 

iniciais, aonde o aluno na maioria das vezes chega sem nenhuma base ou 

acompanhamento familiar, cabendo somente ao professor esse processo de 

aprendizagem. 

No entanto, muitos alunos chegam à escola desmotivados a aprender, o que 

dificulta ainda mais este processo sendo que esta questão pode melhorar ou piorar 

dependendo da atitude que o professor utilize em sala e é justamente esta questão a qual 

está voltada esta projeto de estudo, é pela necessidade apresentadas por alguns alunos que 

se faz necessário conhecer e compreender quais as melhores atitudes a serem 

desempenhadas pelos professores. Será que as atitudes do professor auxiliam ou não à 

alfabetização? Qual a melhor atitude a se apresentar para alcançar êxito no 

desenvolvimento do aluno em sala de aula? 

Diante disso, esse trabalho é de suma importância para que os professores possam 

entender qual a melhor atitude a se apresentar diante da dificuldade na alfabetização e a 

partir disso compreender se estas atitudes irão ou não auxiliar neste processo de modo a 

melhorar o rendimento e o desenvolvimento do aluno. 

A partir deste contexto, este estudo tem por objetivo principal compreender se 

estas atitudes dos professores contribuem ou não para as dificuldades de alfabetização 

apresentadas na Educação Infantil, identificando as situações que os alunos demonstram 

em sala, discutindo práticas que contribuam para este processo de aprendizagem e 

conhecendo algumas metodologia que favoreçam o ensino, a assimilação e a 

aprendizagem.  

A metodologia utilizada foi uma pesquisa exploratória, explorando questões e 

atitudes do comportamento do professor, e descritiva, descrevendo se estas atitudes 

contribuem ou não para auxiliar na alfabetização de alunos com dificuldades na 

aprendizagem. Está baseada em fontes de cunho bibliográfico, explorando autores que 

falam sobre a alfabetização nos anos iniciais, como Soares (2011), bem como de atitudes 
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pedagógicas enfatizando Almeida (2008), levando em consideração os conceitos e ideias 

apresentadas. E a partir desses conceitos e ideias alicerçar a concepção sobre atitudes 

comportamentais e metodológicas que podem auxiliar os alunos com dificuldades de 

alfabetização.   

Para explicitar esse contexto e fomentar a fundamentação teórica dessa pesquisa, 

a mesma foi organizada em tópicos relevantes a cerca do tema em estudo, tópicos como: 

História da Educação Infantil; dificuldades na educação Infantil; práticas de 

alfabetização; métodos de ensino para alfabetização.  

Esses tópicos irão pautar explicitamente sobre as melhores atitudes a serem 

aplicadas diante deste processo, aprimorando metodologias em favor da aprendizagem do 

aluno. Pois de acordo com Almeida (2008), há uma série de procedimentos que devem 

nortear a atitude profissional do professor nas suas práticas diárias numa turma de 

alfabetização. 

 

2. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  

2.1. HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL  

A Educação Infantil passou por alguns avanços e transformações até chegar ao 

patamar que está. No inicio era tida exclusivamente como responsabilidade da família, 

em particular da mãe, pois, até meados do século XIX, não existiam no Brasil, instituições 

como creches ou parques infantis, sendo esse o motivo principal da família como matriz 

educativa. Durante essa época muitas crianças eram abandonadas, algumas pela falta de 

condições da família de classe social desfavorecida e outras por gravidez precoce e 

indesejada de moças de classe social mais privilegiada; essas crianças eram recolhidas ou 

por família de fazendeiros que não tinham filhos ou nas “rodas dos expostos” que recolhia 

as crianças preservando a identidade da mãe. Assim, a responsabilidade por este 

recolhimento ficava a cargo de entidades religiosas, que procuravam fazer com que os 

enjeitados fossem conduzidos a um ofício, quando crescessem. (OLIVEIRA, 2007, p. 59). 

Diante deste contexto, surgiu uma nova realidade, houve um grande aumento das 

fábricas e a necessidade pela mão de obra o que resultou na disponibilidade de vagas para 

as mulheres que pela necessidade deixavam seus filhos com as “mães mercenárias” que 

não eram pessoas preparadas e que acabavam maltratando as crianças. Sobre isto, 

VIGNON; SALIBA (2015, p.15) afirma que: “as crianças estavam sujeitas aos maus-



 

540 
 

XI  MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

tratos, á pouca higiene e a má alimentação”. Importante salientar que os maus-tratos e 

desprezo das “mães mercenárias” não eram enxergados durante este período, isto porque, 

o olhar da família estava voltado para o seu meio de sobrevivência. 

Somente a partir dos séculos XV e XVI que foram criados novos modelos 

educacionais para atender as necessidades existentes e estimular uma nova visão sobre a 

educação da criança ao qual a sociedade da época estava se desenvolvendo.  No período 

precedente a Proclamação da República houve a iniciativa de proteção á infância para 

combater principalmente ás altas taxas de mortalidade infantil. Foi quando houve a 

criação das creches que eram instituições voltadas para as crianças pobres para que as 

mães pudessem trabalhar. 

“A creche tinha o dever de cuidar da criança enquanto a mãe estava 

trabalhando fora de casa, zelar pela saúde, ensinar hábitos de higiene e 

alimentar a criança. A educação permanecia assunto da família. Essa 

origem determinou a associação creche-criança pobre”. (DIDONET, 

2001 apud VIGNON; SALIBA, 2015). 

 

Neste cenário de novos modelos educacionais foram estudados os textos e 

pensamentos de alguns filósofos que retratavam e levantavam pontos importantes sobre 

a educação das crianças pequenas. Cada filósofo defendia uma ideia que compreendia o 

comportamento da criança e quais as melhores estratégias para estimular o 

desenvolvimento das mesmas. Dentre eles, alguns se destacam, tais como: 

Um deles foi Comênio (1592-1670) que era Checo e defendia a ideia de que o 

nível inicial da aprendizagem era o “colo da mãe” e que a educação deveria ocorrem 

nos lares; ele recomendava o uso de materiais audiovisuais para educar crianças 

pequenas. E em 1657 usou o termo jardim-de-infância para se referir ao lugar da 

educação de crianças pequenas. 

Rousseau (1712-1778) era de Genebra na Suíça e trazia uma proposta educacional 

que combatia o preconceito e o autoritarismo, e se opunha a pratica da família de delegar 

a educação dos filhos aos preceptores, destacando a mãe como a educadora natural da 

criança. 

Pestalozzi (1746-1827) era Suíço e também era contra a intectualidade excessiva 

da educação tradicional e considerava que a força vital da educação estaria no amor, 

bem como na família e que a educação deveria cuidar do desenvolvimento afetivo das 

crianças. 
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Froebel (1782-1852) era Alemão e trazia novas influências teóricas e ideológicas 

para o funcionamento da mente a partir de atividades de cooperação e do jogo. Foi ele 

que em 1837 criou o primeiro Jardim de Infância tendo por característica principal o 

amparo e o zelo pelas crianças para que as mães pudessem trabalhar despreocupadas.  

No Brasil, as primeiras creches só surgiram no final do século XIX e início do 

século XX com o intuito de retirar crianças abandonadas das ruas.  

“As ideias de abandono, pobreza, culpa, favor e caridade impregna, 

assim, as formas precárias de atendimento a menores nesse período e 

por muito tempo vão permear determinadas concepções acerca do que 

é uma instituição que cuida da Educação Infantil, acentuando o lado 

negativo do atendimento fora da família”. (OLIVEIRA, 2007p. 59). 
 

 

A questão do jardim-de-infância foi muito criticado por alguns políticos da época 

por ser visto com lugar para simples guarda de crianças; outros ,no entanto, defendiam 

por ver o espaço como vantagem para o desenvolvimento infantil. Enquanto essa 

discussão era levantada, em 1875 no Rio de Janeiro e em 1877 em São Paulo foram 

criados os primeiros jardins-de-infância que eram privados e que só alguns anos depois 

que foram criados os jardins-de-infância públicos que mesmo sendo públicos eram 

voltados para classe dos mais afortunados e tinha uma visão pedagógica fundada em 

Froebel.  

Houve todo um processo de estruturação, de reformas e ideais para se chegar á 

conquista do direito à educação das classes desfavorecidas. Os jardins-de-infância que 

eram voltados para as classes privilegiadas sempre tinha uma renovação pedagógica que 

os beneficiassem, já os parques infantis que atendiam as camadas populares eram 

submetidos a propostas de trabalho educacional, totalmente contrário aos ideais da época, 

que era o “escolanovismo” voltados para o ensino de qualidade a qual esfera de ensino 

fosse. A partir da década de 60 houve um aumento na procura de creches e parques 

infantis para que os pais pudessem trabalhar e a partir disso surgiu uma nova necessidade, 

a de incluir os jardins-de-infância no sistema de ensino. 

Diante deste cenário, em meados do século XX houve uma mudança com a Lei 

de Diretrizes e Bases (LDB) aprovada em 1961 lei (4024/61), que incluiu os jardins-de-

infância no sistema de ensino, dispondo de alguns artigos que favoreceriam o 

desenvolvimento do ensino para as crianças pequenas, exemplo disto é o Art. 23, o qual 

reza que: “a educação pré-primária destina-se aos menores de até 7 anos, e será ministrada 

em escolas maternais e jardins de infância”. (BRASIL, 2011, p.25) 
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Depois de algumas reformulações a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) 9394/96 veio 

com uma nova conjuntura destinando vários artigos á Educação Infantil que determinou 

no Art. 4º, parágrafo IV, que o dever do Estado com a Educação escolar pública será 

efetivado mediante a garantia de “atendimento gratuito em creches e pré-escolas ás 

crianças de zero a seis anos de idade”. (BRASIL, 2011, p. 25) 

Houve a partir desse contexto o reconhecimento do direito a Educação Infantil 

que mesmo que tardio trouxe contribuições para se chegar à garantia, direito e qualidade 

a qual vivenciamos na atualidade.  

“O movimento em favor da Educação Infantil no Brasil adquiriu maior 

força na luta pela democratização do País. Por ocasião da Constituinte 

encarregada de elaborar a Constituição de 1988, houve muitos debates 

e manifestações reivindicando a inclusão da pré-escola como direito. 

Valeu o esforço, pois a Constituição atual reconhece como dever do 

Estado o atendimento em creches e pré-escolas”. (FONSECA, 2004, 

p.151) 

 
 

A partir disso, fica notória a importância da Educação Infantil, pois é durante esse 

período que as crianças irão se desenvolver afetivamente, irão desenvolver suas 

características e na maioria das vezes é no ambiente de ensino que a criança passa a maior 

parte do seu tempo construindo assim, laços afetivos e emocionais.  

Na teoria conhecemos grandes pensadores que contribuíram e ainda contribuem 

para a educação e são essas contribuições que poderão embasar os conhecimentos que 

podemos desenvolver com os nossos alunos a partir das necessidades apresentadas por 

cada um. Cada teórico trouxe a sua contribuição em se tratando da educação das crianças, 

e a maioria deles tinham a visão da família como o meio principal para a aprendizagem 

de seus filhos. Seus modelos pedagógicos no inicio voltava-se para atender as classes 

desfavorecidas e gradativamente foram se estabelecendo nas classes médias e altas. Essas 

contribuições consistem em estimular a criança desde cedo a querer aprender, a gostar de 

estudar e a ter boa interação com os colegas e demais membros do ambiente de ensino.  

Com base nas teorias dos filósofos citados, a educação deve começar no meio 

familiar e isso não é de agora, pois, a família é a base e é ela que constitui o primeiro 

contato com a criança, cabendo à família o papel de educar uma vez que ao professor, 

cabe o papel de instruir e de alfabetizar a criança. Nesse sentido, VIGNON; SALIBA, 

2015, p. 15, defende que: 
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“Portanto, polêmicas sobre cuidar e educar, sobre o papel do afeto na 

relação pedagógica e sobre educar para o desenvolvimento ou para o 

conhecimento, têm constituído o panorama de fundo sobre o qual se 

constroem as propostas em Educação Infantil”. (VIGNON; SALIBA, 

2015, p. 15). 

 

 

2.2. DIFICULDADES PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 O inicio da criança na escola é um tanto quanto difícil isto por que, o ambiente 

escolar se torna algo novo, uma nova realidade, um choque emocional e um desapego dos 

costumes e da rotina a qual a criança está acostumada. É o momento em que a criança sai 

do aconchego da família e passa a fazer parte de um ambiente totalmente desconhecido e 

neste sentido deve ser algo que exige certo grau de atenção para que não comprometa o 

desenvolvimento da criança antes mesmo de ela começar a sua vida educacional. 

“Caso não seja acompanhada de modo satisfatório durante o seu 

período de adaptação ao novo ambiente, podem surgir traumas que 

afetem sua vida educativa e a aprendizagem, de modo a esta criança a 

ser prejudicada em todas as fases de sua vida na escola”. (OLIVEIRA, 

2014, p. 6) 
 

  É notável que no ambiente escolar existam diversas situações que dificultam o 

ensino e aprendizagem do aluno e até mesmo a motivação em querer aprender, 

ocasionando muitas das vezes falta de interesse ou mesmo trauma por parte do mesmo. 

Por isso se faz necessário uma observação tanto dos professores quanto da família 

buscando o melhor desenvolvimento da criança na fase da Educação Infantil. 

“Uma ligação estreita e continuada entre os professores e os pais leva, 

pois a muita coisa mais que uma informação mútua: este intercâmbio 

acaba resultando em ajuda recíproca, frequentemente, em 

aperfeiçoamento real dos métodos. Ao aproximar a escola da vida ou 

das preocupações profissionais dos pais, e ao proporcionar, 

reciprocamente, aos pais um interesse pelas coisas da escola, chegando 

até mesmo a uma divisão de responsabilidades” ...(PIAGET, 2007 

apud OLIVEIRA, 2014 p. 7). 

 

Podemos entender a partir desta citação, que a educação da criança não deve ser 

voltada somente como obrigação da escola, até mesmo porque o papel da escola é de 

instruir e alfabetizar, sendo papel da família educar a criança para seu convívio social.  

Na Educação Infantil é fácil notar a falta de interesse e a desmotivação 

apresentadas por alguns alunos, e isso se deve na maioria das vezes a alguns fatores como: 

professores mal preparados para essa área, ambiente escolar que não favorece a 
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aprendizagem, estrutura escolar que dificulta o acesso e a permanência do educando, salas 

muito lotadas entre outros.  Tudo isso compromete a aprendizagem da criança tornando-

se um das dificuldades apresentadas e que na maioria das vezes passa despercebida pelos 

professores. Por isso se faz necessário identificar quais as dificuldades que os alunos 

demonstram, para que assim se consiga chegar á raiz do problema.  

Mas o que realmente causa as dificuldades de aprendizagem? Na real a 

aprendizagem pode ser comprometida por alguns fatores que permeiam a vida de todo e 

qualquer individuo, e que na fase da infância pode ser bem mais prejudicial por poder 

traumatizar. Esses fatores são bem recorrentes e podem afetar a aprendizagem da criança; 

são os fatores físicos voltados ao comprometimento da saúde da criança, fatores sensoriais 

que atingem os órgãos dos sentidos e comprometem a sua coordenação, os fatores 

emocionais que afetam as emoções das crianças e os seus sentimentos, e os fatores 

educacionais que interferem no processo educativo a partir da sua cognição e do seu 

desenvolvimento intelectual.  

É a partir da identificação das dificuldades na aprendizagem que se pode trabalhar 

para lidar da melhor forma com a problemática apresentada. A forma como a dificuldade 

é encarada no meio escolar e social é o que vai determinar o melhor desenvolvimento do 

aluno. A determinação em estimular, em acompanhar, em estar presente no 

desenvolvimento educacional compreende a atitude que o professor apresenta em se 

tratando de dificuldades apresentadas. Obviamente que outros fatores podem surgir e 

comprometer o rendimento e desenvolvimento da criança, mas se identificado e 

trabalhado corretamente pode ser solucionado. E isso pode acontecer a partir de estímulos 

e de elementos como uma boa didática, metodologias lúdicas e domínio do conteúdo 

proposto. 

“Ensinar não é transmitir dogmaticamente conhecimentos, mais dirigir 

e incentivar, com habilidade e método, a atividade espontânea e 

criadora do educando. Nessas condições, o ensinar compreende todas 

as operações e processos que favorecem e estimulam o curso vivo e 

estimulante da aprendizagem”. (SANTOS, 1961 apud OLIVEIRA, 

2014 p. 9). 

 

Cabe á escola juntamente com a família e toda comunidade escolar se unir e buscar 

encontrar ações que desenvolvam e resolvam essa situação em prol de melhores 

resultados. Os pais devem correr atrás de seus direitos por melhorias na Educação de seus 
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filhos através das Politicas Públicas vigentes. É fundamental que a gestão escolar se faça 

presente e corra atrás de cursos de capacitação para os seus professores e de recursos que 

a escola necessita para melhorar a estrutura organizacional; é essencial que toda 

comunidade escolar se una em favor da educação para que assim melhore as situações de 

dificuldade apresentadas na educação, necessariamente na Educação Infantil. 

Alunos da Educação Infantil necessita de maior atenção e cuidados, e o professor 

deve estar atento a todo tipo de dificuldade apresentadas pelo mesmo, como falta de 

interesse, medo, maus tratos, dificuldade de socialização e interação, problemas 

Psicológicos entre outros. Faz-se necessário que todo e qualquer envolvido na Educação 

Infantil, seja ele professor, estagiário ou cuidador esteja ciente do que ocorre com o aluno 

em sala, de modo a buscar de forma eficiente e eficaz a resolução do problema. Todas 

essas situações podem prejudicar o desenvolvimento e a aprendizagem do aluno e é por 

intermédio da atitude do professor que esta situação pode ou não ser resolvida. 

“Não importa a série, mas sim a atitude do professor, que é o responsável pela 

condução da criança rumo a uma conquista que o levará à autonomia social e às mais 

diferentes dimensões da cidadania”. (Almeida, 2008, p. 6) 

2.3. PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 Desenvolver práticas de alfabetização não é uma tarefa fácil para o professor, pois 

isso requer um planejamento voltado para ludicidade e movimentação, haja vista que 

crianças gostam de brincar e o professor necessita trabalhar o conteúdo, e nesse sentido 

ele deve associar o útil ao agradável de modo a trabalhar a teoria e a pratica de maneira 

divertida para que o aluno aprenda enquanto brinca.  

 Tudo que o professor utilize em sala pode favorecer ao aprendizado e isso vai 

desde ao ambiente ao qual o aluno esta inserido para aprender. Pode ser um ambiente 

neutro, sem detalhe e por conseguinte sem atração visível para a criança, ou pode ser um 

ambiente colorido, com cartazes, com figuras, letras, números, painéis. Depende de como 

o professor utiliza a sua criatividade e do objetivo que o mesmo almeja atingir.  

 Em contrapartida, as práticas de alfabetização podem ser das mais variadas 

possíveis e podem ser criadas pelo professor ou mesmo em conjunto com os próprios 

alunos. Embora exista em algumas escolas a falta de recursos o professor pode seu utilizar 
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de materiais reciclados para recriar objetos e recursos que irão favorecer a interação e a 

aprendizagem dos educandos.  

Dentre tantas ferramentas pedagógicas, são exemplos muito utilizados pelos 

professores: Caixas de ovos, tampinhas de garrafas PETs, caixas de leite/ suco, palitos de 

picolé são muitos utilizadas para favorecer a leitura, a escrita, ou seja, a alfabetização da 

criança. Sem falar que musicas, diálogos em roda de conversa, pesquisa em grupo, leitura 

de figuras de livro, de historias em quadrinhos favorecem a interação, a curiosidade, a 

atenção e a vontade do aluno em querer aprender. O professor neste sentido, é um 

intermediário da aprendizagem, por meio de práticas de ensino e de atitudes que 

contemplarão resultados positivos. Assim, segundo Viana (2015), “a alfabetização não 

começa e nem termina no circuito escolar, pois é um processo permanente”.  

2.4. MÉTODOS DE ENSINO PARA ALFABETIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

  Os métodos de ensino utilizados pelas maiorias dos professores estão voltados 

para a memorização e repetição do que é proposto em sala, ou seja, o decoreba.  A 

aprendizagem consistente a partir do que o aluno aprende não é levado em consideração 

muitas das vezes, tornando o aluno apenas um memorizador e a aula monótona e sem 

motivação.  

A alfabetização vai muito além de apenas codificação e decodificação, pois 

compreende o conhecimento que o aluno já traz consigo. Diante disso, são apresentados 

os dois métodos de alfabetização mais citados e desenvolvidos nas escolas que envolve e 

desenvolve a aprendizagem do aluno. 

2.4.1. Método Tradicional 

Esse método influenciou a prática educacional formal e se limita aos conteúdos 

dominados e transmitidos pelo professor, somente o professor detém o conhecimento e 

cabe ao aluno decorar o conteúdo que será proposto em sala. O professor limita a 

metodologia de que a aula deve somente acontecer dentro da sala de aula.  

O método tradicional procura apenas que o aluno desenvolva habilidades de 

escrita e leitura para que se torne habilidoso e não leva em consideração o conhecimento 

que o aluno já traz consigo do seu contexto social e não se utiliza de novas metodologias 

para auxiliar aqueles alunos que tem dificuldade de aprendizagem e de interação. 
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“Esse ensino tradicional que ainda predomina hoje nas escolas se 

constitui após a revolução industrial e se implantou nos chamados 

sistemas nacionais de ensino, configurando amplas redes oficiais, 

criadas a partir de meados do século passado, no momento em que, 

consolidado o poder burguês, aciona-se a escola redentora da 

humanidade, universal, gratuita e obrigatória como um instrumento da 

consolidação da ordem democrática”. (SAVIANI, 1991 apud LEÃO 

1996, p. 189). 

 

 

Neste método o aluno é visto como uma tábua rasa, que não traz em sua bagagem 

nada que possa enriquecer a sua aprendizagem e propiciar melhor rendimento e 

desenvolvimento do que venha a aprender. Os conteúdos em sala são passados para que 

o aluno memorize e transfira sem opinar, questionar ou tentar entender além do que é 

passado.  

O professor tradicional detém o olhar ao conteúdo da mesma forma com que é 

entendido, sem se esforçar em modificar a metodologia ou criar atividades que 

enriqueçam e dinamizem o que esta sendo aplicado. Nada além do que é proposto é levado 

em consideração. 

“O ensino tradicional pretende transmitir os conhecimentos, isto é, os 

conteúdos a serem ensinados por esse paradigma seriam previamente 

compendiados, sistematizados e incorporados ao acervo cultural da 

humanidade. Dessa forma, é o professor que domina os conteúdos 

logicamente organizados e estruturados para serem transmitidos aos 

alunos. A ênfase do ensino tradicional, portanto, está· na transmissão 

dos conhecimentos”. (Saviani, 1991 apud LEÃO, 1999,p. 191). 

 

 

2.4.2. Método construtivista 

 Esse é o método mais indicado para se utilizar no processo de alfabetização, pois 

permite que a própria criança construa seus conhecimentos a partir de seu 

desenvolvimento cognitivo, além de levar em conta o conhecimento que a criança já traz 

consigo a partir de suas vivências sociais.  

“A criança aprende na complexidade. Não adianta tentar adiar o contato 

dela com elementos que estão presentes em todos os momentos da nossa 

vida e sobre os quais ela já possui inúmeras concepções”. (SCARPA, 

2015, p.57). 

 

Esse método é baseado nas pesquisas de Jean Piaget que afirma que a construção 

do individuo ocorre a partir de sua interação com o mundo e com as pessoas. E nesse 

sentido, é de suma importância que o professor se utilize da interação do individuo para 

a aplicação e a avaliação do processo de ensino-aprendizagem de seus alunos.  
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Ao contrário do método tradicional que se preocupa apenas com o fim, o método 

construtivista se preocupa e se ocupa em desenhar o meio pelo qual o aluno constrói sua 

aprendizagem. O método construtivista não busca a realidade nua e crua do decorar, do 

memorizar para aprender, busca sim, que o aluno se desenvolva aprenda de forma livre, 

a partir do seu entendimento, de questionamento, de discussões, de trocas de ideias e 

experiências, de práticas lúdicas.  

“A prática de sala de aula dever· ter um norte, uma orientação, e isso 

não é deixar de ser construtivista. Ao contrário, as orientações 

metodológicas baseadas nas teorias construtivistas devem explicar não 

apenas os detalhes das técnicas utilizadas, mas principalmente, 

justificar teoricamente como se chegou até essas técnicas, quais são os 

objetivos em relação aprendizagem e suas prováveis consequências em 

termos pedagógicos”. (LEÃO, 1999, p.202). 
 

 

 

4. CONCLUSÃO 

A partir de várias pesquisas foi possível chegar á conclusão que a criança passa 

por vários fatores para apresentar dificuldades na aprendizagem, bem como na 

alfabetização, e o professor neste sentido é o intermediador do conhecimento e precisa 

estar atento a toda necessidade apresentada pelo aluno.  

As dificuldades podem apresentar-se por vários fatores e esses fatores podem 

afetar o desenvolvimento, progresso e aprendizagem a partir do emocional, da cognição 

e do intelectual e isso não ocorre do dia pra noite, são situações que vão progredindo e 

que podem retardar o processo de aprendizagem, a interação, o dinamismo e até mesmo 

a socialização da criança.  

Mas como surgem esses dificuldades? Podem surgir na família, por meio da 

ausência dos pais ou de maus tratos no meio familiar. No ambiente escolar, por muitas 

vezes não ter profissionais qualificados e capacitados para agir diante dos problemas, 

realidades e dificuldades apresentadas. Na sociedade em si, que muitas vezes vê a criança 

como um ser sem sentimentos visíveis e que assim sendo, pode tratar de qualquer 

maneira.  

A criança, mesmo que muito pequena, quando entra no espaço educacional 

necessita de um olhar, de atenção, de cuidados e de dedicação. O profissional já deve ter 

a noção de que está ali para ensinar e para contribuir no processo de aprendizagem, faz-

se necessário que o mesmo se utilize de métodos e práticas que envolva a criança e que 
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desperte o gosto em querer aprender, em ter curiosidade, em entender o meio em que vive, 

em se socializar com as outras crianças e as outras pessoas que fazem parte da 

comunidade escolar.  

O processo de alfabetização é continuo e gradativo, não é algo que acontece de 

uma hora pra outra, dessa forma, saber trabalhar didaticamente e metodologicamente 

auxilia o professor a se utilizar de mecanismo que favoreça o desenvolver da criança, bem 

como facilita a iteração do aluno com o conteúdo que está sendo proposto, e isso depende 

unicamente da atitude que o professor se utilizará.  

A atitude apresentada pelo professor é o que vai determinar o desenvolvimento do 

aluno, podendo ou não dessa maneira, contribuir para o desenvolvimento do educando. 

Saber qual a atitude a ser tomada em cada situação não é uma tarefa fácil, haja vista que 

cada criança apresenta uma dificuldade diferente.  

 Mais o que não se pode esquecer é que o professor é o intermediador, a ponte de 

acesso do aluno com a aprendizagem, e assim sendo, o mesmo deve incumbir-se de criar 

no aluno, mesmo que desde muito cedo um cidadão que busque expressar suas opiniões, 

que seja questionador, critico e que busque aprender sempre mais.  

“Conclui-se que só se estará contribuindo para a conquista da cidadania 

se, ao promover a alfabetização, propicia-se, sobretudo, condições de 

possibilidade de que os indivíduos se tornem conscientes de seu direito 

a leitura e á escrita, de seu direito a reivindicar o acesso á leitura e á 

escrita”. (SOARES, 2011, P. 56). 
 

 

Mas nada do que acima foi citado poderá ser embasado se não houver uma união, 

um dialogo, uma sintonia da escola com a família. Nada acontece com o incentivo de uma 

só pessoa. A Educação só conseguirá atingir um patamar adequado, se estiverem 

participando desse processo todos os envolvidos, isto é, a escola, os professores e 

principalmente o pais.  

Ser um professor, com diálogos, com práticas, com domínio do conteúdo, com 

satisfação em ensinar mesmo com as mínimas condições de salario, de espaço, de 

materiais didáticos, de valorização e de valoração é o que determina a atitude essencial 

que se faz a um bom professor.  

Que sejamos participadores ativos no processo de ensino dos alunos e que 

saibamos quais as melhores atitudes a desenvolvermos diante das dificuldades e 

realidades apresentadas. 



 

550 
 

XI  MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, Geraldo Peçanha de. Práticas de alfabetização e letramento. 2ª ed. São 

Paulo: Cortez, 2008. 

BRASIL. Lei 9.394, de 20 de Dez. de 1996. Do Direito à Educação e do Dever de 

Educar. Brasília, DF, 2011. 

FONSECA, João Pedro. A Educação Infantil: tempo e espaço educativos. In: Educação 

Básica. 1ª ed. São Paulo: Pioneira Thomson, 2004. 

LEÃO, Denise Maria Maciel. Paradigmas contemporâneos de Educação: Escola 

Tradicional e Escola Construtivista. 1999. Disponível em:  

http://www.scielo.br/pdf/cp/n107/n107a08.pdf > acesso em: 06/08/2018. 

OLIVEIRA, Josivania Feliciano de. Dificuldades de aprendizagem na educação 

infantil. 2014. Disponível em: http://dspace.bc.uepb.edu.br> acesso em 13/04/2018. 

OLIVEIRA, Zilma Ramos de. Educação Infantil: Fundamentos e métodos. 2ª ed. São 

Paulo: Cortez, 2015.  

SCARPA, Regina. Mil e uma idéia sobre os números. Revista Nova Escola, São Paulo, 

editora Abril, nº 286, Out, 2015. 

SOARES, Magda. Alfabetização e letramento. 6ª ed., 1ª reimpressão. São Paulo: 

Contexto, 2011. 

VIANA, Maria. Sou Educador: Educação Infantil. 1ª ed. São Paulo: Eureka, 2015. 

VIGNON, Luana; SALIBA, Marco. Teorias Pedagógicas: Educação Infantil. 1ª ed. 

São Paulo: Eureka, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/cp/n107/n107a08.pdf
http://dspace.bc.uepb.edu.br/


 

551 
 

XI  MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DOCENTES NA 

CONTEMPORANEIDADE 

EIXO TEMÁTICO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

SANTOS, Rafael Dias do Nascimento1 

SILVA, Guadalupe de Moraes Santos2 

RESUMO  

Este artigo tem como principal objetivo discutir sobre quais as competências e habilidades 

do professor que são desenvolvidas nas práticas pedagógicas cotidianas, analisando as 

funções e as aptidões do educador, ou seja, o querer e o saber fazer bem contribuem com 

a formação e a qualificação profissional do docente na contemporaneidade, abrindo novos 

horizontes em sua formação inicial e continuada de acordo com sua prática pedagógica, 

na trajetória da relação aluno e professor. A partir de vivencias em âmbito escolar, 

constata-se que as habilidades e competências são de grande importância na vida de todo 

e qualquer educador, uma alta avalição do pedagogo, ocorrendo uma reciprocidade entre 

ambas as partes envolvidas, pois contribuem para o desenvolvimento de práticas e teorias 

da atividade docente, transformando o professor em pesquisador, atendendo às exigências 

da contemporaneidade e propiciando a resolução de situações problemas com maior 

facilidade em ambiente de atuação, envolvendo de forma direta os quatro pilares da 

educação na construção da personalidade e autonomia responsável do educador no campo 

educacional. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de estudo qualitativo e cunho 

bibliográfico, em que compreendemos a importância da capacitação do educador. 

Palavras- chave: Competências. Habilidades. Formação Docente. Educador. 

 

ABSTRACT 

This topic has as main objective to analyze about the skills and abilities of the teacher 

who is expert in daily pedagogical practices, analyzing the functions and the aptitudes of 

the teacher, that is, what the danger does and that it contributes to a professional formation 

and teacher in the contemporary world, opening new horizons in his initial formation and 

continued according to his pedagogical practice, in the trajectory of the relation student 

and teacher. From experiences in school, skills and abilities are of great value in the life 

of any educator, a high evaluation of pedagogy, occurring an activity between both parties 

involved, as they contribute to the development of practices The evaluation of data the 

activity, the processing the lecture at the account, the transmission of the contemporaneity 

and proportion the resolution the existing career in the workplace? No educational field. 

This research was developed from a qualitative and bibliographical study, which 

understands the importance of the educator's qualification. 

Keyworks: Competencies. Skills. Teacher Training. Educator. 
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França. Tem experiência nas áreas de Saúde e Educação, com ênfase em PEDAGOGIA, atuando 

principalmente nos seguintes temas: Práticas Pedagógicas, Estágio Supervisionado, Educação, Eja, 

Alfabetização, Gestão e Formação de Professores. 
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INTRODUÇÃO  

          O presente trabalho aborda as competências e habilidades nas práticas docentes 

para o educador nos dias atuais, de acordo com sua formação pedagógica. Sendo que para 

uma qualificação profissional de qualidade é necessário possuir ambas. Sabendo que 

competência e habilidade é o saber fazer bem, e, para isso, é preciso dedicação no campo 

da educação.  

         Considerando que habilidade e competência é a forma como desempenhamos 

com perfeição aquilo que nos foi confiado, pode dizer que o pintor tem competência em 

realizar sua atividade, assim também como o educador ao desempenhar seu papel em sala 

de aula nos dias atuais. Ele é o exemplo para o educando, dessa forma tem de desenvolver 

muitíssimo bem sua função, para que futuramente o aluno não seja prejudicado. O 

problema do educador atual é não utilizar as funções e aptidões, causando assim alunos 

defasados e aula monótona. Um professor que não faz à utilização das competências na 

elaboração de um plano de aula, nos seus conteúdos, no método de ensino, não tem como 

deixar as aulas prazerosa e dinâmica, causando alunos desinteressados e com baixo alto 

estima. 

         Entretanto, existem profissionais que acabam confundindo-se entre estas 

competências e tornam-se profissionais obsoletos, para que isso não ocorra se faz 

necessária uma formação continuada, fazendo com que eles estejam aptos para exercer 

sua profissão com qualificação, e desenvolver as práticas pedagógicas eficientes tornando 

profissionais diferentes. Sendo que sem o saber fazer bem, o mediador do conhecimento 

não consegue passar para os discentes o saber desejado, e com isso à formação desses 

indivíduos, fica em decadência com o fracasso tanto na qualificação do ensino como na 

sua qualificação profissional. 

         Na sociedade atual o professor tem um papel fundamental na vida do aluno, 

sendo ele o mediador do conhecimento e o centro do processo de ensino-aprendizagem, 

por isso não há saber sem competências, sendo que estas conduz o pedagogo a 

desempenhar suas práticas pedagógicas através das habilidades adquiridas no decorrer 

dos estudos feitos ao de sua vida acadêmica. 

         No entanto, à prática pedagógica do educador na contemporaneidade é o domínio 

adequado do saber fazer bem, a ser transmitido justamente com a habilidade de organizar 

e transmitir esse saber de modo a garantir que ele seja efetivamente apropriado pelo aluno. 

Garantindo o bem estar do discente, aguçando o conhecimento e ajudando na formação 
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do ser. Levando o indivíduo a pensar e conhecer seus direitos e deveres dentro da 

sociedade. 

         O professor é um elemento chave na organização das situações de aprendizagem, 

Pois lhe é pertinente dar condições para que o aluno “aprenda a aprender”, desenvolvendo 

situações de aprendizagens diferenciadas, estimulando a articulação entre saberes e 

competências. Reafirma-se, assim, que à aprendizagem é uma construção de 

conhecimento, cujo epicentro é o próprio aprendiz.  

         A realidade atualmente tem mostrado que para o educador ter uma formação de 

qualidade na profissão, se faz necessário as competências e habilidades, ou seja, o saber 

fazer bem, atribuídas às suas práticas docentes. 

         Este artigo tem como principal objetivo discutir sobre quais as competências e 

habilidades do professor que são desenvolvidas nas práticas pedagógicas cotidianas, 

analisando as funções e a aptidões do educador, ou seja, o querer e o saber fazer bem 

contribuem com a formação e a qualificação profissional do docente na 

contemporaneidade, abrindo novos horizontes em sua formação inicial e continuada de 

acordo com sua prática pedagógica, na trajetória da relação aluno e professor.  

         A relevância deste estudo perpassa pelo entendimento de que este poderá 

contribuir para a formação continuada de inúmeros docentes, onde a criatividade é uma 

habilidade capaz de ampliar os horizontes de analises sobre a profundidade das questões 

educacionais e etc. Explica-se pela grande importância em conhecer as habilidades e 

competências como educadoras competentes, e assim passar para os discentes um ensino 

qualificado e aulas diferenciadas, dando o melhor em cada classe reforçando as relações 

entre alunos e professores.        

   Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de estudo qualitativo e cunho 

bibliográfico, em que compreendemos a importância das competências e habilidades 

para a formação do educador na contemporaneidade. Para sua produção foi analisado 

também a legislação vigente e seus determinados fatores. 

 

 2 COMPETÊNCIA E HABILIDADE DOCENTE 

2.1 CONCEITO DE COMPETÊNCIA 

         Competência é ter compromisso, organização e respeito ao realizar de forma 

qualitativa as atividades, estando apto para exercer as práticas pedagógicas no ambiente 

de trabalho. 
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“Falar em competências significa falar em saber fazer bem. Apesar das 

diferenças entre as diversas concepções de educação e de escola 

presentes entre nós, elas sem dúvida concordam em definir desse modo 

a competência. Segundo (RIOS, 2004, p.46).” 

 

         É importante também ressaltar que a competência é formada pelo conjunto de 

habilidades e atitudes. É a capacidade de mobilizar conhecimentos, valores e decisões 

para agir de modo pertinente em determinadas situações, e assim dominar o conhecimento 

através das práticas pedagógicas adquiridas com competências e habilidades. 

         Poderíamos dizer que uma competência permite à mobilização de 

conhecimentos; para enfrentar uma determinada situação, capacidade de encontrar vários 

recursos no momento e na forma adequada. A competência implica na mobilidade dos 

conhecimentos e esquemas que se possui para desenvolver respostas inéditas, criativas, 

eficazes e resolver novos problemas.    

         A competência aparece com totalidade em diversas dimensões, e não dá para 

falar em competência sem pensar na dimensão técnica, que são os domínios dos 

conteúdos; como: ensinar, realizar bem o trabalho, quais estratégias usar, quais didácticas 

que os alunos se sentem atraídos. É saber ministrar uma aula proveitosa valorizando o 

contexto no qual à instituição está inserida.  

Segundo Rios (2004, p. 10) “tudo isso perde o significado se não está ligado a uma 

vontade política, a um querer que determina a intencionalidade do gesto educativo”. Os 

conteúdos e às técnicas não são neutros, devem ter uma intenção, são transmitidos e 

transformados em função de determinados interesses.  

“Quando afirmo que a educação é sempre um ato político, quero com 

isso frisar que educação cumpre sempre uma função política. Mas é 

preciso não identificar essa função política com outra função que a 

educação cumpre que é a função técnica. Essas funções não se 

identificam, elas se distinguem. Mas, embora distinguíveis, são 

inseparáveis, ou seja: a função técnica é sempre subsumida por uma 

função política. (SAVINNI, apud RIOS, 2004, p.42).” 

 

         Dimensão técnica e politica estão dialeticamente relacionadas, sendo assim, 

compreender o que está a sua volta, por que trabalhar determinados conteúdos, lidar com 

conceitos, comportamentos, ter atitudes e pensar politicamente. Todavia à dimensão 

técnica vem para alcançar um objetivo político, com respaldo na ética que dá equilíbrio a 

ambas. Portanto, é necessário refletir sobre novos caminhos para transformar a educação, 

olhar com uma visão crítica e ser o educador transformador fazendo a diferença no ensino, 

trabalhando com ética e competência repensando em suas práticas pedagógicas, 

preparando o indivíduo para viver em sociedade. 
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Neste sentido, de acordo com Resolução n. 1, de 15 de maio de 2006. Brasília: as 

competências docentes são:  

• Fortalecer o desenvolvimento, e as aprendizagens de crianças do Ensino 

Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidades de 

escolarização na idade própria; 

• Reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, 

emocionais, afetivas dos educandos nas suas relações individuais e coletivas; 

• Ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, 

Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do 

desenvolvimento humano; 

• Participar da gestão das instituições contribuindo para a elaboração, 

"Implementação", coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto 

pedagógico; 

• Participar da gestão das instituições planejando, executando, acompanhando 

e avaliando projetos e programas educacionais, em ambientes escolares e não 

escolares; 

• Realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos; 

• Estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras determinações 

legais que lhe caibam implantar, executar, avaliar e encaminhar o resultado de 

sua avaliação às instâncias competentes; 

           

As competências docentes conduz o ensino-aprendizagem. Aplicando-as 

adequadamente em suas práticas pedagógicas, auxilia o indivíduo ao pensar de forma 

dinâmica e eficaz. Segundo Freire (1996, p. 29) “não há ensino sem pesquisa e pesquisa 

sem ensino.” Porém é necessário ter conhecimento sobre as competências do educador, 

se informar e pesquisar o devido assunto, com isso, irá adquirir o “gosto” pela pesquisa, 

tornando-se um educador pesquisador.  

            Competências são de grande importância para à carreira de todo e qualquer 

profissional, levando em consideração neste artigo o profissional de educação. Se o 

professor não adquirir as competências, não estudar e não se esforçar para estar à altura 

de suas tarefas como um pedagogo dedicado ao que faz, além de ministrar uma aula 

monótona, se torna um profissional sem autonomia em sala. Segundo Freire (1996, p. 92) 

“o que quero dizer é que a incompetência profissional desqualifica a autoridade do 
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professor”. De acordo com o autor, o docente perde toda autonomia com o discente, 

atrapalhando a sua evolução como cidadão e no desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem. 

 

2.2 CONCEITO DE HABILIDADE 

          A palavra habilidade vem do latim habilitate, que de acordo com a educação é o 

saber fazer bem. É a capacidade do indivíduo de realizar algo; como: classificar, montar, 

calcular, ler, observar e interpretar. A capacidade da pessoa em mobilizar suas habilidades 

(saber fazer), seus conhecimentos (saber) e suas atitudes (saber ser). Estando relacionada 

à prática do trabalho, sendo mais do que mera ação motora, ou seja, demandam domínio 

de conhecimento. Utilizando as habilidades com compromisso, ética e competência. 

Empregando à teoria, e à prática pedagógica relacionadas na formação dos educadores 

nos dias atuais. 

“Em primeiro lugar, o domínio adequado do saber escolar a ser 

transmitido, juntamente com a habilidade de organizar e transmitir esse 

saber, de modo a garantir que ele seja efetivamente apropriado pelo 

aluno. Em segundo, lugar, uma visão relativamente integrada e 

articulada dos aspectos relevantes mais imediatos de sua própria 

prática, ou seja, um entendimento das múltiplas relações entre os vários 

aspectos da escola, desde a organização dos períodos de aula. (MELO, 

apud RIOS, 2004, p. 46-47).” 

 

          É preciso que o professor atual construa com seus alunos o conhecimento ideal; 

desfrutando do saber fazer bem, pesquisando, se atualizando, trocando e adquirindo ao 

mesmo tempo conhecimento, que ajudará o docente e o discente em uma formação de 

qualidade na sociedade contemporânea, utilizando de forma sucinta as habilidades e 

competências no desenvolvimento das práticas pedagógicas. A Resolução n. 1, de 15 de 

maio de 2006. Descreve as habilidades docentes como: 

• Compreender, cuidar e educar crianças de zero a dez anos, de forma a contribuir, 

para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física, psicológica, 

intelectual, social; 

• Trabalhar, em espaços escolares e não escolares, na promoção da aprendizagem 

de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos níveis 

e modalidades do processo educativo;  

• Promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa e a 

comunidade; 
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• Demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza 

ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixa geracionais, classes sociais, 

religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras; 

• Desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área educacional 

e as demais áreas do conhecimento; 

• Utilizar com propriedade, instrumentos próprios para construção de 

conhecimentos pedagógicos e científicos; 

 

Um pedagogo eficiente e habilidoso necessita de algumas habilidades as quais 

auxiliarão no seu plano de aula, pois elas servem para nortear os profissionais da educação 

em sua jornada de trabalho a cada dia, são teorias que poderão ser colocadas em práticas, 

para assim, auxiliar adequadamente o ensino e aprendizagem no ambiente educacional.  

          Para Mello e Ribeiro (2002), as habilidades são ferramentas fundamentais na 

ação do docente, onde serão desenvolvidas através de competências, metodologias e as 

didáticas adequadas ao contexto do discente, e assim fortalecerão o cognitivo do 

indivíduo e seu aprendizado em geral. 

 

 

3 FORMAÇÃO DOCENTE: COMPETÊNCIAS E HABILIDADES NA 

CONTEMPORANEIDADE  

        Antes de sermos professores passamos por diversos campos de informações e 

conhecimento, os quais aprenderam no decorrer da nossa formação. Devemos estar 

preparados para enfrentar uma sala heterogenia, e nesse meio acadêmico adquirirmos 

habilidades e competências, para trabalharmos com êxito e dedicação, e assim exercer 

adequadamente o trabalho de um pedagogo qualificado. Segundo a Resolução CNE/CP 

de, 15 de maio de 2006: 

“Art. 3º O estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de 

informações e habilidades composto por pluralidade de conhecimentos 

teóricos e práticos, cuja consolidação será proporcionada no exercício 

da profissão, fundamentando-se em princípios de interdisciplinaridade, 

contextualização, democratização, pertinência e relevância social, ética 

e sensibilidade afetiva e estética. 

 Parágrafo único. Para a formação do licenciado em Pedagogia é 

central: 

I - o conhecimento da escola como organização complexa que tem a 

função de promover a educação para e na cidadania; 



 

558 
 

XI  MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

II - a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações 

de interesse da área educacional; 

III - a participação na gestão de processos educativos e na organização 

e funcionamento de sistemas e instituições de ensino.” 

          Os profissionais da educação devem estar preparados para trabalhar usando as 

habilidades e competências, ter o devido conhecimento, tanto da teoria como da prática. 

Ao exercer a profissão de pedagogo, se faz necessário ser flexível, trabalhando com o 

contexto social de cada aluno. E com isso, possibilitar aos discentes, o conhecimento 

sobre a importância do exercício da sua cidadania na sociedade atual. 

          Para Mello e Ribeiro (2002), levando em considerações as competências dos 

alunos; exige que os professores adquiram novas competências as quais serão construídas 

em longo prazo. “Que são as competências transversais: à gestão da classe, à observação 

formativa e à regulação interativa” (Melo e Ribeiro, 2002, p.76).           Surge assim, à 

curiosidade de aguçar o conhecimento, sendo educadores inovadores com ideia e ideais, 

passar do conhecimento à ação e ser o educador diferencial para a educação. De acordo 

com alguns autores, a competência é a junção de talentos e habilidades. Ou seja, é possível 

exercer uma determinada função apenas com talento ou com habilidade, mas os resultados 

serão sempre melhores, quando as duas características estiverem presentes no indivíduo.  

Um pedagogo competente é aquele que tem o talento (aptidão natural ou inata 

para certa atividade) e a habilidade (característica técnica que foi aprendida e melhorada 

através de uma abordagem teórica e prática). Quando o educador se propõe a trabalhar 

com essas duas funções, ele quer fazer seu melhor em cada aula, atribuindo à teoria há 

prática em cada metodologia aplicada, usando o conhecimento de acordo com o saber 

fazer bem. 

“É preciso saber bem, saber fazer bem, e o que me parece nuclear nesta 

expressão é que pequeno termo –“bem”- porque ele indicará tanto a 

dimensão técnica – “eu sei bem geografia”, portanto tenho um 

conhecimento que me permite identificar e penínsulas, distinguir 

planaltos de planícies, ou “eu sei fazer bem tricô”, isto é, domínio bem 

certo recursos, consegue manejar as agulhas e executar certas receitas 

etc. Quanto uma dimensão politica -: eu faço bem o meu trabalho de 

geografia ou meu trabalho de tricoteira, isto é, vou ao encontro daquilo 

que é desejável, que está estabelecido valorativamente com relação a 

minha ação. Segundo (RIOS, 2004, P. 47-48).” 

 

               Às dimensões técnica e política contribuem para a formação do profissional da 

educação; auxiliando, planejando, buscando conhecimento, aprimorando suas 

habilidades e competências, para assim desempenhar o seu papel como educador 

inovador. Dominando os conteúdos a serem transmitidos em sala, levando sempre em 
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consideração o contexto social de cada aluno, por isso é preciso ter à técnica que auxilia 

este contexto no qual seria o saber. Mas, este saber perde o seu significado se não estiver 

ligado a uma vontade política, a um querer, porém se o professor não contar com a 

liberdade, enquanto poder de direcionamento do processo, não tem como exercer um 

trabalho de qualidade. 

          O professor para adquirir uma formação de qualidade ele necessita ser 

competente e habilidoso, que vai de acordo com suas práticas pedagógicas. Habilidade e 

competência são palavras com imensos significados no campo da educação, vocábulos 

esses os quais auxiliarão os educadores em sua qualificação profissional. De acordo com 

a Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996, denominada Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), entre outros aspectos, dispôs de forma específica sobre a formação dos 

profissionais da educação. 

“Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender 

aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às 

características de cada fase do desenvolvimento do educando, terá 

como fundamentos: I - a associação entre teorias e práticas, inclusive 

mediante a capacitação em serviço; II - aproveitamento da formação e 

experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades;  

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 

em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 

formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e 

nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível 

médio, na modalidade Normal. (BRASIL, 1996).” 

 

          À LDB ressalta que cabe aos sistemas de ensino promover aperfeiçoamento 

profissional continuado. Estabelecendo a associação entre teorias e práticas, mediante a 

formação contínua. Os profissionais da educação no final do curso cumpriram todos os 

níveis e modalidades de ensino, trabalhando com habilidades e competências adquiridas 

no decorrer da sua formação, é necessário também, que nas instituições de ensino associe 

à teoria há prática, porque uma dá suporte à outra no processo de ensino-aprendizado. 

Portanto, a experiência de cada pedagogo é um subsídio para uma formação de qualidade. 

          Com a formação inicial e continuada adquirirem-se teorias e práticas, que 

garantem novas oportunidades de conhecimento, transmitidos e transformados em 

saberes pedagógico. 

“Para o enfrentamento de exigências colocadas pelo mundo 

contemporâneo, são requeridas dos educadores novos objetivos, novas 

habilidades cognitivas, mas capacidade de pensamento abstrato e 

flexibilidade de raciocínio, capacidade de percepção de mudanças. Para 

tanto, repõe-se a necessidade de formação geral e profissional 

implicando o repensar dos processos de aprendizagem e das formas do 
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aprender a aprender, a familiarização com os meios de comunicação e 

o domínio da linguagem informacional, o desenvolvimento de 

competências comunicativas e capacidades criativas para analise de 

situações novas e cambiantes. Segundo (LIBÂNEO e PIMENTA, 2006, 

p. 94).” 

          O mundo contemporâneo passa por várias mudanças ao longo do tempo, às 

tecnologias se modificam com frequência. Por isso, os professores necessitam estar 

atualizados nos avanços que o mundo faz. Segundo Masetto (2003, p. 30) “para que um 

professor atue como profissional na docência, diz respeito ao domínio da tecnologia 

educacional, em sua teoria e em sua prática.” Para o autor, em pleno século XXI, os alunos 

estão alienados tecnologicamente, é necessário que os profissionais da educação estejam 

capacitados em um mundo globalizado. 

 

4 CONCLUSÃO 

          O professor precisa ser flexível em vez de impor o seu ponto de vista. É 

importante fazer com que os alunos; sintam-se parte da produção do desenvolvimento da 

aula, como: participando dos debates e dando ideias para obter conhecimento eficaz na 

disciplina, esta postura estimula um ambiente acolhedor e dinâmico.  

          No decorrer deste trabalho abordamos assuntos sobre as competências e 

habilidades dos docentes, a importância do pedagogo ter o devido conhecimento dessas 

respectivas palavras e dos seus significados, e levar para a vida profissional. 

          A presente pesquisa apresentou também importantes contribuições para a 

formação do pedagogo contemporâneo, contribuindo para sua formação inicial e 

continuada, utilizando adequadamente as competências e habilidades, fazendo o uso da 

teoria e da prática pedagógica, os profissionais serão inovadores. Portanto, à falta de 

conhecimento destas competências atrapalha no planejamento e em suas práticas 

pedagógicas. Porém, não vai haver informações suficientes, para assim ministrar aula 

onde haja ensino e aprendizagem.  

          O trabalho ajudou como um futuro pedagogo a repensar as teorias e práticas, 

quando assim ministrada aula. Assim, sem as habilidades o mediador não conseguirá ter 

uma didática adequada em sala, e com isso não estimulam os alunos a pensar. Ao utilizar 

adequadamente as habilidades, além de facilitar a interação; o professor provoca a busca 

pelo conhecimento. Ser habilidoso é instigar a participação do indivíduo a desenvolver 

trabalho em equipe, estabelecer diálogo entre a área educacional e as demais áreas do 

conhecimento e adaptar o plano de aula de acordo com o contexto social do aluno. 
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          As competências e habilidades auxiliarão o professor a desenvolver um bom 

trabalho em classe. Portanto, uma dá suporte à outra, podendo utilizá-las separadamente, 

sendo que uni-las será melhor, e assim, facilitar o trabalho do educador; onde ele, 

resolverá tarefas e solucionará problemas com rapidez, criatividade e paciência, estando 

apto e capacitado para resolver os conflitos do dia a dia. 
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AS METODOLOGIAS DE PAULO FREIRE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

EIXO TEMÁTICO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

CAMPOS, Regina Santana de1 

ORIENTADORA: SILVA, Guadalupe de Moraes Santos2 

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo discutir as metodologias usadas por Paulo Freire no 

desenvolvimento da educação de jovens e adultos. A motivação passa a desenvolver esses 

temas partiu pela curiosidade do saber como ocorriam as metodologias na educação de 

jovens e adultos, além disso, por acreditar que os alunos só conseguem mudar o 

pensamento com relação a sociedade se isso fosse trabalhado desde pequeno, porém 

alguns autores não foi isso que percebi as leituras feitas. A metodologia desenvolvida por 

Freire torna o professor um mediador do processo de alfabetização, onde deve interagir e 

guiar o educando na construção do conhecimento, para que o mesmo possa compreender, 

que o conhecimento adquirido, tornando-o um ser político e atuante no meio em que vivi. 

Percebe-se assim que o método proposto por Paulo Freire vai muito além de alfabetizar 

jovens e adultos, é tornar possível a mudança em todo o processo de ensino tradicional 

que criva nas escolas “marionetes” que só reproduziam e atendiam decisões que pouco 

trazia benefícios para a população mais carente. Os métodos de Paulo Freire vem fazer 

com que o aluno seja politizador para isso é necessário que tenha um determinado 

conhecimento, por isso a educação é uma forma indispensável de transformação social. 

Freire mostra que o professor é um mediador diante da sala de aula, fazendo com os 

jovens e adultos consigam compreender e adquirir melhor o conhecimento que o 

professor traz para sala de aula. Por acreditar que a educação de jovens e adultos é 

considerado algo esquecido, deveria ser trabalhado de uma forma diferente, pois nem 

sempre a facilidade que uma criança tem em aprender algo é a mesma que um adulto.  

PALAVRAS CHAVE: Paulo Freire. Jovens e Adultos. Metodologia. 

 

ABSTRACT 

The present article has a purpose to discuss the methodologists used by Paulo Freire in 

the development of young and adults education. The motivation passes to develop these 

temples left to know how to know the methodologies of the methodologies in the 

education of young and adults, for believing that the students only manage to change the 

society, if it were worked ever since a small, but some authors did not see that I realized 

the readings made. The methodology developed by Freire, makes professor a mediator of 

the alphabetization process, where it should interact and guide the education of the 

construction of knowledge, so that the exact knowledge is acquired, making it a political 
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and acting in the middle of what I lived in. It is thus perceived that the method proposed 

by Paulo Freire goes beyond literacy to young people and adults, is to make possible the 

change in the whole process of traditional teaching that creates in schools 

&quot;puppets&quot; that only reproduced and met decisions that had little benefit to the 

most deprived population. Paulo Freire's methods make the student a politician so it is 

necessary that he has a certain knowledge, so education is an indispensable form of social 

transformation. Freire shows that the teacher is a mediator in front of the classroom, 

making the young and adults able to understand and better acquire the knowledge that the 

teacher brings to the classroom. Because it believes that the education of young people 

and adults is considered something forgotten, it should be worked in a different way, 

because not always the facility that a child has in learning something is the same as an 

adult. 

KEYWORDS: Paulo Freire. Youth and Adults. Methodology. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A educação é o meio mais indispensável de transformação social, pois nela estão 

contidas informações que são capazes de provocar mudanças de comportamentos e ideias 

em relação a tudo que faz parte da nossa vida, tornando-os cidadãos críticos e atuantes, 

para que possam ocorrer melhorias na sociedade, pois foi devido a isso surgiu a 

curiosidade sobre esse tema, a ponto de querer sobre o papel do professor e como ele deve 

agir em sala de aula. 

Foi devido a isso que Freire criou sua metodologia, pois acreditava que a educação 

ate então oferecida não tinha significado para a população mais carente, educação essa 

que só tornava mais acentuada a desigualdade social em que, pois vivia, fazendo com que 

fosse revisto o panorama da educação Brasileira. A partir disso acreditei que os alunos so 

conseguem mudar seus pensamentos com relação à sociedade, pois essa situação deve ser 

trabalhada desde pequeno. 

A metodologia proposta por Paulo Freire vai além de aspectos curriculares da  

escola, traz um novo olhar para os conhecimentos que os alunos trazem consigo, e o 

desperta de um ser consciente e critico, utilizando como principal instrumento a reflexão 

sobre os assuntos que estão presentes no cotidiano eles, dando oportunidade de construir 

e reconstruir seus próprios conhecimentos com base em suas experiências de vida, 

tornando assim o ato de aprender algo prazeroso e significativo. 

Toda essa proposta de mudança é baseada no dialogo entre os próprios alunos 

onde o conhecimento não estava centralizado em um único membro do grupo e sim na 

construção coletiva, mas sempre tendo um mediador que orientava o grupo para não fugir 
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do assunto proposto, devido a isso deveria acontecer um tipo de aprendizagem 

diferenciada.  

Sempre ocorreu uma desigualdade, pré-conceito e discriminação na sociedade, 

por isso essa era o objetivo principal da proposta de Paulo Freire, tornar a educação meio 

de mudança em todos os aspectos, mostrando para a população mais pobre o poder que 

exerce na sociedade sendo capaz de tornar o Brasil uma pátria para todos e não para 

poucos. 

 

2. PAULO FREIRE E SUA PROPOSTA METODOLÓGICA 

Paulo Reglus Neves Freire nasceu em 19 de setembro de 1921 em Recife 

Pernambuco. Aos 13 anos, perdeu o pai Joaquim Temístocles Freire que era capitão da 

policia Militar e de Edeltrudes  Neves Freire, e devido à morte do pai teve que abandonar 

os estudos. Aos 16 anos entrou para o ginásio e com 20 anos conseguiu uma vaga na 

Faculdade de Direito do Recife, no ano seguinte casou-se em Elza Maria Costa de 

Oliveira que era professora primária. 

Feire acreditava em uma educação que fosse acessível para todos, e que provocasse 

mudança de comportamento através do diálogo e da descentralização do saber, onde via 

no aluno um ser capaz de modificar um sistema de ensino onde só privilegiava a classe 

mais favorecida do país, tornando o aprendizado algo mecânico e sem nenhum significado 

para o aluno da classe mais carente. Querendo modificar esse quadro, Freire pensou uma 

forma de ensino diferente daquilo que estava sendo oferecido, segundo Brandão (2005, 

p.17) pela única vez alguma educação no Brasil foi criativa e sonhou que poderia servir 

para libertar o homem, mais do que apenas, para ensiná-lo, torna-lo “doméstico”. 

Pensando-se pela primeira vez em uma educação para o povo, construída com o povo e 

não uma educação pensada somente para poucos. 

Quando Freire foi diretor de divisão de pesquisa do movimento de cultura popular 

(MCP), criou o circulo de cultura com o intuito de ouvir que a população mais carente 

tinha a falar, sobre questões que influenciava na vida do mesmo, observando o rendimento 

que o circulo proporcionou, começou a pensar em alfabetizar esses adultos utilizando 

como base esse mesmo método, o primeiro ensaio para a nova proposta ocorreu em 1962 

no centro de cultura Dona Olegarinha no poço de panela em Recife, com cinco adultos 
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analfabetos, onde três conseguiram ir a até o final e foram alfabetizados, mais os outros 

dois abandonaram as aulas.  

Mas a experiência que impressionou a opinião pública foi realizada quando Paulo 

Freire foi coordenador da campanha de alfabetização empreendida pelo governo do 

estado do Rio Grande do Norte, onde 300 cortadores de cana de açúcar forem 

alfabetizados em apenas 45 dias, utilizando palavras do cotidiano dessas pessoas tornando 

o aprendizado mais significativo, além de despertar nos alunos o ser político e de 

conscientização estimulando a melhor compreender questões sociais através de 

discussões e experiências da vida dos alunos, eliminando o uso da cartilha, 

consequentemente uma forma de alfabetizar puramente mecânica. Para Brandão (2005, 

p.22) a cartilha é um saber abstrato, pré-fabricado e imposto. É uma espécie de roupa de 

tamanho único que serve para todo mundo e pra ninguém. Esse método até então 

apresentado aos alunos só tornava a aula cansativa e de difícil compreensão, pois não 

tinha sentido algum com o que era vivido pelos alunos, tendo com resultado a evasão. A 

proposta metodológica de Freire modificou esse quadro. 

  Na primeira fase Paulo Freire fez o levantamento de algumas palavras, através de 

conversas informais com pessoas da localidade em que a pratica metodologia iria ser 

aplicada, observando o modo de pensar, de viver, as dificuldades, colocando-se como 

membro dessa comunidade, segundo Freire (2003, p.120). 

As entrevistas revelam anseios, frustações, descrenças, esperança também, ímpeto 

de participação como igualmente certos momentos altamente estéticos da linguagem do 

povo. Esse ponto de partida era chamado por Freire a “descoberta do universo vocabular” 

é dessa fase que inicia-se o processo de conscientização pois é onde as pessoas devem ser 

incentivadas a partilhar seus conhecimentos para que o professor possa retirar palavras 

que serão selecionadas a partir da riqueza fonética onde deve ser realizada de uma forma 

gradual e o poder de conscientização que a palavra trás. 

“São boas as palavras que convivem com a fala comum da gente do 

lugar e que, mesmo sendo de uso geral na região, sejam sentidos por 

quem fala como “uma coisa daqui”. Palavras que as pessoas usam no 

toda-a-hora da fala. Mas os seus sentidos devem apontar para as 

questões da vida, do trabalho; devem ser símbolos concretos da 

existência real das pessoas”. (BRANDÃO. 2005 p.32)  

 

As palavras selecionadas não eram muitas, mas traduzia o que era vivido em cada 

localidade, o intuito de cada palavra era que proporcionassem o levantamento de questões 
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que aos poucos esclareciam os mistérios do ler e escrever, além do potencial de 

desencadear o pensamento crítico e a familiaridade que ela desperta.  

A descoberta do universo vocabular tinha outras formas para ser trabalhada a 

alfabetização como um ato de aprendizagem coletiva, outras maneiras de ampliar o 

conhecimento é através das fichas de cultura, desenhos que conduziam para debates em 

torno da sua representação do homem com a natureza em que está inserido, desenhos esse 

que mostra ações do cotidiano dessas pessoas que não percebiam a importância de suas 

atitudes levando suas ideias e opiniões para o círculos cultura onde era aprofundado e 

levado a conscientização de forma coletiva. 

No círculo de cultura é onde acontecia de forma gradual á reflexão de situações 

que causa a identificação das pessoas diante do meio em que vive, o mediador começa 

em tão a provocar a questionamentos diante das cenas, os alunos então a relatar o que 

pensam de forma crítica assuntos que eram banalizados por conta da vida corrida do 

cotidiano. Segundo Freire (2003, p.122) o debate em torno delas irá, com o que se faz 

com as que nos dão o concito antropológico de cultura, levando os grupos a se 

conscientizarem para que concomitantemente se alfabetizem.  

Como o decorrer do processo de aprofundamento das palavras e o grau de 

conscientização o mediador deve perceber as dificuldades que o grupo apresenta, só assim 

deve da inicio a alfabetização formal, tendo um roteiro que auxiliasse a encaminhar o que 

cada palavra tinha a oferecer e as dificuldades ortográficas que oferecia seguido da 

separação das sílabas, das famílias, até que todos os alunos tivessem compreendido como 

foi formada determinada palavra, mostrando que poderia ser manipulada de diversas 

formas, só a partir dai partia-se para a chamada “ficha de descoberta”, descobrindo-se 

novas palavras a partir das famílias da palavra que já foi trabalhada em sala. 

O processo de aprendizagem ocorria de forma lenta e gradual onde só se continuava 

quando o mediador tinha certeza que todos tivessem entendido cada etapa, durante todo 

o processo os alunos eram acompanhados individualmente de forma sutil onde eram 

encorajados a superar seus próprios desafios, trabalhando sempre de forma coletiva com 

cartazes criados pelos próprios alunos, atividades que eram levas casa, eram respondidas 

em sala com todos juntos, mostrando suas dificuldades e superação. Com o decorrer do 

tempo os próprios alunos percebiam sua evolução, arriscando mais na construção de 

palavras. 

“Discutir com os alunos a razão de ser alguns desses saberes em relação 

com o ensino dos conteúdos. Por que não aproveitar a experiência que 
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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 á saúde das gentes”. (FREIRE. 1996 p,30). 

 

O mediador tem um papel fundamental para despertar do ser crítico nesse aluno, 

pois a alfabetização só tem sentido quando tem uma finalidade e isso era o que os alunos 

buscavam e foi isso que diferenciou o método de Freire de todos os outros, ver nas pessoas 

humildes a mudança de uma sociedade desigual e injusta que tornava a educação algum 

banal e sem importância, fortalecendo ainda mais a desigualdade.  

Freire além de provocar mudança na educação trouxe para a sociedade um novo 

olhar para as pessoas menos favorecida que eram vista como seres sem cultura e que não 

faziam parte da sociedade, que não tinham nada a oferecer, mudando todo esse pré-

conceito Paulo Freire modificou esse quadro e despertou essa mudança de dentro para 

fora, mostrando que toda a sociedade depende delas e que tem poder de mudança não só 

em suas vidas mais também toda a sociedade. 

 

 

3. A IMPORTÂNCIA DO MÉTODO DE PAULO FREIRE NA CAPACITAÇÃO 

DOS PROFESSORES 

A falta de profissionais capacitados, para utilizar o método desenvolvido por 

Paulo Freire é um problema muito sério a ser enfrentado, pois só fortalece a 

desvalorização do profissional da educação, que sente se desmotivado por conta dos 

baixos salários e da evasão dos alunos que ocorrem em sala de aula. A importância do 

professor é tão grande que pode construir ou destruir a formação de cidadãos mais críticos 

e atuantes na sociedade, para Romão (2008 p.61).  

O professor é um educador e, não querendo sê-lo, torna se um deseducador. 

Professor instrutor qualquer um pode ser, dado que é possível ensinar relativamente com 

o que se sabe mais professor educador nem todos podem ser, uma vez que só se educa o 

que se é. 

Os jovens e adultos analfabetos são oriundos de uma realidade precária, no qual 

os principais problemas são a falta de moradia, saúde alimentação, emprego, entre outros 

as péssimas condições de vida estão na raiz do analfabetismo.  

Um educador deve ter consciência do seu papel e sua importância na sociedade, 

pois os problemas e desafios á ser enfrentados vão surgir cotidianamente, devendo estar 

capacitado para lhe dar com novas propostas metodológicas buscando aprimorar sua 
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prática docente para que assim possa chamar atenção dos seus alunos e além de estimula-

los a continuar a frequentar as aulas, alunos que em sua maioria desistem de ir à escola 

por desmotivação até mesmo dos professores por não fazer algo diferenciado que chame 

atenção e esses alunos possam se desempenham em algo novo e ter novas aprendizagens. 

É de fundamental importância haver uma melhor formação e preparação dos 

professores para que estes sintam se confiantes e tenham um bom desempenho em 

trabalhar com a modalidade da Educação de Jovens e Adultos, pois não é fácil trabalhar 

de maneira lúdica os alunos logo iram pensar que o professor fica fazendo brincadeiras, 

mais não é essa maneira será apenas atrativo para que não haja evasão, através da 

formação continuada os educadores serão capazes de apresentar em sala de aula 

metodologias diferenciadas é com isso prenda a atenção dos alunos. A necessidade do 

conhecimento do mundo letrado não significa que o homem iletrado e inculto, pois, 

segundo Paulo Freire (2005, p.20) “não há homem absolutamente inculto”. 

Os alunos da EJA já chegam à escola com o seu conhecimento que é adquirido 

em sua vida, conhecimento esse, que pode ser ampliado através de diálogos 

desenvolvidos em sala de aula, rodas de conversas para que todos interajam, relações 

entre professor e aluno devem contar muito para o melhor aprendizado e para que o 

mesmo tenha uma boa educação formal. 

O educador da EJA precisa conhecer o contexto dos seus alunos e ensina-los a não 

desistir mostrando a eles que existe uma esperança em que a vida deles poderá 

transforma-se em algo melhor. O educador precisa ensinar através do que o aluno tem em 

seu redor, conhecer um pouco do cotidiano de cada educando ajuda a tornar o ensino 

aprendizado mais proveitosa para ambos. 

O método de Paulo Freire não é uma simples técnica de alfabetização, mais uma 

metodologia coerente com o seu posicionamento teórico filosófico. No seu método 

aprende mais do que ler e escrever aprende se a observar e respeitar o outro nas suas 

diversidades aprende se a perceber o outro, a conhecer esse outro.  

Para Freire (1996, p. 103), a aprendizagem significativa é quando a educação 

começa a ser construída, a partir das leituras do mundo do educando, e o educador faz a 

mediação do conhecimento e, ao mesmo tempo, ambos constroem-se mutuamente, pois 

para ele, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Para que o educando tenha uma 

aprendizagem significativa ele deve ler para poder debater com base no que entendeu 

sobre determinado conteúdo, ter clareza no que esta falando e ser subjetivo, pois através 

das leituras o mesmo ira sentir se melhor dentro da sociedade, podendo trocar ideias e 
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experiências com outras pessoas, através da leitura o educando aprende mais como lhe dá 

com o mundo construir seus conhecimentos, ser mais popular, critico e consciente. 

O educador da EJA não pode encher os educandos de conteúdos, muito menos 

fazê-los de deposito, mais sim fazer com que aos poucos o aluno aprenda de forma fácil 

de ser entendida. As aulas devem ser diversificadas, tanto pelo diálogo quanto pela busca 

de diversificar as aulas, para que os mesmos não fiquem cansados e se sintam motivados 

a permanecer nas aluas.  

O método de avaliação deve ser através do conhecimento adquirido, para que 

possam ficar mais livres ao fazer as avaliações e não sentirem se pressionados, os 

educandos devem descrever todo conhecimento adquirido ao longo dos meses, e o 

professor deve levar em consideração tudo que foi descrito. 

É na relação professor-aluno que se instaura, de fato p processo ensino-

aprendizagem. Por isso sem medo de errar, podemos afirmar que as 

chances de sucesso ou insucesso do trabalho pedagógico se deve, em 

grande parte, á qualidade dessa relação. Através dela é possível extrair 

toda uma concepção de educação em que emergem, com certeza, a 

visão que o professor e aluno têm a respeito dos seus papéis das suas 

possibilidades de trabalho (ROSA. 2003 p,71) 

         O educando não é uma conta bancária, onde são depositadas as informações que 

não tem relação nenhuma com suas vidas, é de fundamental importância que haja o 

respeito entre todos os envolvidos no processo de aprendizagem, para que se tenha 

resultados satisfatórios, o conhecimento só tem valia quando analisado e contextualizado 

criticamente, e que prime a transformação coletiva onde todos a aprendam e desenvolvam 

a conscientização diante do papel a ser desempenhado construindo uma sociedade 

igualitária e justa. 

 

 

4. PAULO FREIRE E A FORMAÇÃO DO CIDADÃO 

Paulo Freire é uma referência na formação do cidadão utilizando a educação 

popular como principal meio de mudança, respeitando o conhecimento que seus alunos 

traziam consigo, fazendo os mesmos a dotarem uma postura crítica em relação a assuntos 

do cotidiano, voltada a aspectos sociais, culturais e político. Mais isso não ocorria de uma 

hora para outra, era um processo que acontecia gradualmente com interversões que o 

mediador fazia em seus alunos, provocando reflexões e a analise crítica desses assuntos, 

tudo através do diálogo com outros alunos, construindo coletivamente novos 

conhecimentos. Segundo Beisiegel (2010, p.82) Paulo Freire defendia uma educação pelo 
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diálogo, comprometida com a formação de homens livres voltados para a construção de 

uma sociedade democrática e desenvolvida, essa prática metodológica possibilita a 

problematização e a resolução de problemas que interferem diretamente na vida das 

pessoas mais carentes, que não se via como cidadãos capazes de modificar o meio em que 

se vive.  

A ideia de educação popular nasceu com o movimento da educação de base, no 

final dos anos de 1950 e 1960, mas foi Paulo Freire que obteve um surpreendente 

resultado utilizando a educação popular como veículo de provocar a conscientização e 

consequentemente a alfabetização, resultados esses que impressionaram a opinião 

pública, onde mais que alfabetizar tornava os alunos seres capazes de mudança, trazendo 

uma nova perspectiva sobre as práticas educativas. Segundo Paulo Freire (2003, p.67) a 

educação, haveria de ser corajosa, propondo ao povo a reflexão sobre si mesmo, sobre 

seu tempo, sobre suas responsabilidades. Trazendo significativa mudança na forma de 

valorizar o aluno e suas ideias, provocar um despertar de um ser crítico. 

A proposta de Paulo Freire é valorizar nos alunos o ser político que busca 

mudanças, ser que muitas vezes foi reprimido, sufocado por um sistema que só ensina a 

reproduzir a desenhar símbolos gráficos sem ter sentido algum para os mesmos, sem o 

mínimo de respeito pelas suas angústias, medo e esperança que os alunos trazem, 

tornando a aula cansativa e massacrante, provocando a evasão e alimentado à 

desigualdade social em que se encontravam. Freire buscava a melhoria da sociedade em 

que a libertação da consciência não fosse exclusiva para poucos, mas que fosse para todos, 

tornando a educação assunto compartilhado que sofresse mudança conforme a 

necessidade da sociedade, tendo como base o diálogo entre todas as esferas, sem 

discriminação, todos em igualdade.   

“O ato de pensar, que é individual, não pode prescindir de objetivos, de 

matéria-prima capaz de ser transformada em conhecimento e de 

integrar-se aos já construídos, para formar ideias cada vez mais amplas 

e aprofundadas sobre as coisas”. (KOSINKI. 1998 p,58) 

 

Para que se tenha uma sociedade mais justa é fundamental pensar em uma educação 

que possibilita aos indivíduos uma nova identidade, despertar um ser político, social e 

que precisa ser reconhecido e reconhecer-se como membro indispensável dentro da 

sociedade, onde a interação com a natureza e o meio em que vive se torne assunto de 

intenso debate e construção do conhecimento. Segundo Freire (1980, p.40) o homem não 

pode participar ativamente da historia, na sociedade, na transformação da realidade, se 
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não é auxiliado a tomar consciência da realidade da sua própria capacidade de transformá-

la. 

Esse despertar deve ser proporcionado pelo mediador de uma forma que não se 

torne o centro do conhecimento, mas que os alunos busquem a construção em conjunto 

com outras pessoas, produzindo assim homens reflexivos e atuantes dentro da sociedade, 

quebrando um sistema de classe que se prevalecia dos menos favorecidos, mais isso só 

pode ocorrer quando são conscientizados para com o poder que deve exercer na 

sociedade, desempenhando seu papel de cidadão atuante. 

 

5. CONCLUSÃO  

A metodologia de Paulo Freire revolucionou o panorama educacional, pois 

modificou profundamente a visão que se tinha sobre educação em todo o seu processo. 

Sempre partindo de pesquisas feitas, Freire percebeu que o método até então utilizado 

não estava atendendo as necessidades que a população mais carente precisava, pois o que 

se acreditava ser o único meio de alfabetização não trazia sentido algum aos alunos, 

principalmente aos da educação de jovens e adultos (EJA) que na sua maioria já vem de 

um dia cansativo de trabalho, e percebem que as palavras que estão sendo introduzidas 

não tem nenhum significado com a suas vidas tornando a aprendizagem algum sem 

sentido e mecânico onde aprendem a desenhar símbolos gráficos que logo são esquecidos, 

provocando a evasão das escolas.  

Acreditamos que a modalidade da EJA deveria ser vista com mais zelo e cuidado 

por todas as esferas da educação, onde as instituições de ensino superior pudessem 

disponibilizar mais aulas práticas para que os acadêmicos sintam-se estimulados a exercer 

práticas pedagógicas na EJA.  

Colocar em prática essa nova concepção desenvolvida por Freire onde o discente 

é visto como um indivíduo formador de opiniões e que tem seus próprios conhecimentos 

que deve ser aproveitado em sala, além de despertar-nos mesmas atitudes de 

transformação do meio em que vivem é consequentemente de toda sociedade. 
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O PAPEL DO PEDAGOGO NA IDENTIFICAÇÃO DA DISLEXIA 

EIXO TEMÁTICO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

LUZ, Rosilene de Sousa1 

ORIENTADORA: SILVA, Guadalupe de Moraes Santos2  

RESUMO                                   

O presente trabalho objetiva analisar a importância do pedagogo na identificação da 

dislexia. Conhecendo as causas e as consequências da dislexia para aprendizagem. 

Observando a ação do professor como mediador na construção da aprendizagem do aluno 

disléxico, buscando conhecer mais sobre o assunto. Na grande maioria dos casos, a 

dislexia não é identificada, nem corretamente tratada. Considerando essa realidade, o 

tema foi escolhido devido ao interesse e curiosidade sobre o assunto dislexia, seus 

sintomas, e qual é o melhor método de se trabalhar com um aluno disléxico. Como o 

pedagogo poderá identificar a dislexia de um aluno, uma vez que, os sintomas, também, 

são comparados com a falta de interesse e de desempenho? Existem casos que a 

dificuldade é realmente da criança e que se trata de um distúrbio, não de preguiça como 

pensam muitos pais e professores desinformados. O assunto abordado nos despertou o 

interesse, por nos depararmos com as dificuldades que os alunos enfrentam na 

aprendizagem escolar. Por esse motivo, iremos conhecer mais sobre tais dificuldades, que 

estão relacionadas aos problemas que não decorrem de causas educativas, ou seja, aquelas 

instâncias em que, mesmo após uma mudança na abordagem educacional do professor, o 

aluno continua apresentando os mesmos sintomas.  

Palavras-Chave: Dislexia. Distúrbio de Aprendizagem. Papel do Pedagogo. 

 

ABSTRACT 

The present work aims to analyze the importance of the pedagogue in the identification 

of dyslexia. Knowing the causes and consequences of dyslexia for learning. Observing 

the action of the teacher as mediator in the construction of the learning of the dyslexic 

student, seeking to know more about the subject. In the vast majority of cases, dyslexia 

is not identified, nor properly treated. Considering this reality, the theme was chosen 

because of the interest and curiosity about the subject dyslexia, its symptoms, and what 

is the best method of working with a dyslexic student. How can the teacher identify a 

student's dyslexia, since the symptoms, too, are compared to a lack of interest and 

performance? There are cases that the difficulty is really the child and that it is a disorder, 

not laziness as many uninformed parents and teachers think. The subject addressed us has 

aroused interest, because we are faced with the difficulties that students face in school 

learning. For this reason, we will know more about these difficulties, which are related to 

problems that do not arise from educational causes, that is, those instances in which, even 
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after a change in the teacher's educational approach, the student continues to present the 

same symptoms. 

Keywords: Dyslexia. Learning Disorder. Role of the Pedagogue. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 A pesquisa objetiva estudar a importância do pedagogo na identificação da 

dislexia, conhecendo as causas e as consequências da dislexia para aprendizagem. 

Observando a ação do professor como mediador na construção da aprendizagem do aluno 

disléxico. Observando os conceitos básicos desta perturbação, buscando conhecer mais 

sobre o assunto. Na grande maioria dos casos, não é identificada, nem corretamente 

tratada.  

Por essa razão, precisamos conhecer os seus sintomas, e qual é o melhor método 

de se trabalhar com um aluno disléxico, e por nos depararmos com alunos de baixo 

rendimento escolar, e muitas vezes, não sabemos identificar a causa, pois os sintomas, 

também, são comparados com a falta de interesse e de desempenho. Existem casos que a 

dificuldade é realmente da criança e que se trata de um distúrbio, não de preguiça como 

pensam muitos pais e professores desinformados. 

O assunto abordado nos despertou o interesse de conhecer mais sobre as 

dificuldades de aprendizagem que estão relacionadas aos problemas que não decorrem de 

causas educativas, ou seja, aquelas instâncias em que, mesmo após uma mudança na 

abordagem educacional do professor, o aluno continua apresentando os mesmos 

sintomas. A fim de discutirmos teoricamente essas questões, realizaremos uma pesquisa 

qualitativa e bibliográfica.  

            A dislexia é apresentada de várias maneiras, principalmente no ambiente escolar, 

onde é o primeiro lugar que o distúrbio é identificado. Na maioria das vezes é vista como 

falta de interesse do professor em alfabetizar ou preguiça do aluno em aprender. 

            Segundo Figueira (2012) “é comum ouvir, que dislexia se associa com doença. 

Atualmente é um termo equivocado, pois na realidade, trata-se de uma dificuldade, um 

distúrbio de ordem congênita hereditária”. Complementa Figueira (2012): 
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“A dificuldade de conhecimento e de definição do que é dislexia, faz 

com que se tenha criado um mundo tão diversificado de informações, 

que confunde e desinforma e causa ainda ignorada evasão escolar em 

nosso país, e uma das causas do “analfabetismo funcional” que, por 

permanecer envolta no desconhecimento, na desinformação ou na 

informação imprecisa, não é considerada como desencadeante de 

insucessos no aprendizado”. 

A escola como responsável pelo desenvolvimento das potencialidades educativas 

das crianças deve ter em seu quadro de docentes e equipe pedagógica, profissionais 

capacitados para que a dislexia e a dificuldade de aprendizagem sejam diagnosticadas o 

mais cedo possível e serem encaminhados para um tratamento com profissionais 

especializados e tomar iniciativas que propiciem atividades pedagógicas que vá ao 

encontro do aluno disléxico.  

Todo processo e todo procedimento escolar é conduzir o aluno com dislexia a 

vencer as barreiras, onde o professor deverá ter uma postura de acolhimento, de paciência, 

tolerância, perseverança e programas educativos específicos de apoio e auxílio no 

desenvolvimento desta criança.  

 

2. DISLEXIA: UM TRANSTORNO DE APRENDIZAGEM 

             Segundo Fonseca (2012) ”tem muita gente disléxica no mundo, mais do que 

imaginamos, pois, ser disléxico é ter um cérebro diferente, que processa as informações 

de sons e leitura, de uma maneira mais tortuosa do que aquelas que estamos habituados”. 

             Ainda de acordo com Fonseca (2011) “a dislexia, antes de qualquer definição, é 

um jeito de ser e de aprender; reflete a expressão individual de uma mente, muitas vezes 

arguta e até genial, mas que aprende de maneira diferente”. A dislexia é considerada um 

transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizada por 

dificuldade no reconhecimento preciso e/ou fluente da palavra, na habilidade de 

decodificação e em soletração. 

Como um distúrbio ou transtorno de aprendizagem na área da leitura, escrita e 

soletração, a dislexia é o quadro de maior incidência em salas de aula. E a pré-escola é, 

de certa forma, um divisor de águas para a identificação do distúrbio.  
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A aparente facilidade com a qual a maioria das crianças aprende a ler, contrasta 

fortemente com o dilema de um subgrupo surpreendentemente grande de crianças que 

tentam extrair o significado de palavras impressas. De acordo com a definição da 

International Dyslexia Definida Association (IDA), tal dificuldade ocorre “apesar de 

haver uma habilidade intelectual adequada e uma exposição a uma educação efetiva”. 

 Pinheiro (1994) afirma que “ao ler e escrever, o portador tem lento processamento 

e reduzida capacidade de fluência e memorização por estes caminhos para adquirir o 

volume de conhecimento desejado e esperado”. Demoram 4 vezes mais para entender 

uma frase e costumam confundir, durante a percepção, os sons e as formas de letras o que 

leva a se atrapalharem com a junção das mesmas no processo de formação das palavras. 

Esta lentidão prejudica a compreensão e a fluência. 

2.1 CONCEITO DE DISLEXIA 

“A dislexia é um transtorno de desenvolvimento resultante de 

alterações, falhas, disfunções em regiões específicas do cérebro 

responsáveis pela análise, integração e coordenação de processos que 

envolvem leitura e escrita. Desde a percepção visual, auditiva e 

espacial, até a integração destes estímulos com habilidades 

fonológicas e de memória de trabalho verbal, o cérebro do disléxico 

não consegue interconectar estas áreas funcionais de forma 

organizada e estruturada”. PINHEIRO (1992p.21). 

São registrados como resultado de uma precária alfabetização, da forma 

metodológica utilizada nas escolas que tratam da educação infantil, o despreparo dos 

profissionais da educação, aluno desatento, rotulação de “burro”, “preguiçoso” e outras 

variantes mais. 

Figueira (2012) analisa que é comum ouvir, quando se trata do tema dislexia, 

correlacionada com a palavra doença. Atualmente é um termo equivocado, pois na 

realidade trata-se de uma dificuldade, um distúrbio de ordem congênita hereditária. Como 

há diferentes níveis de dislexia (leve, moderado e agudo), a duração do acompanhamento 

profissional não é precisa, podendo atingir até quatro em média. Complementa Figueira 

(2012) que vale lembrar que tal acompanhamento não visa uma cura, pois não há cura. 

Trata-se de fornecer meios para que o disléxico possa caminhar com as próprias pernas. 
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2.2 DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM  

 

Segundo Figueiras (2012) as principais dificuldades de aprendizagem são 

associadas a algum comprometimento no funcionamento de certas áreas do cérebro. 

Porém, é arriscado falar somente em uma causa biológica. Frequentemente, alunos 

que apresentam sintomas relativos a problemas de atenção, ansiedade ou agitação 

desenvolvem esses problemas por causa de algum conflito pessoal ou familiar. Cândido 

(2013, p. 17) afirma que: 

“uma criança com dislexia não é portadora de deficiência nem mental, 

física, auditiva, visual ou múltipla. O disléxico, também, não é uma 

criança de alto risco. Uma criança não é disléxica porque teve seu 

desenvolvimento comprometido em decorrência de fatores como 

gestação inadequada, alimentação imprópria ou nascimento prematuro. 

A dislexia tem um componente genético, exceto em caso de acidente 

cérebro vascular (AVC)”.  

Sendo, portanto, uma criança disléxica não considerada como “doente grave”, mas 

o mais importante para o educador é entender, conhecer, diagnosticar e promover ações 

que levem o estímulo para o desenvolvimento escrito e oral do educando. 

Para Cândido (2013) a identificação de alguma possível dificuldade de 

aprendizagem, o papel do professor é fundamental. Afinal, ele tem contato diário e 

próximo com o aluno, além de ter fácil acesso aos grupos que o cercam — família, amigos 

e outros professores. A rotina da escola - realização de tarefas em grupo, simulados e 

outras atividades - também é muito propícia para identificar queixas dos alunos que 

podem apontar (ou não) para casos de dificuldade de aprendizagem. Porém, antes de 

lançar qualquer possibilidade de diagnóstico, é preciso que o aluno passe uma a avaliação 

especializada com profissionais da área da saúde. 

2.3 IDENTIFICAÇÃO DA DISLEXIA 

       Após tentativas de melhorias na aprendizazem apresentada pelo pedagogo, o aluno 

continua apresentando os mesmos sintomas. Isso aponta para a necessidade de 

uma investigação mais aprofundada, que determinará quais são as causas da dificuldade 

em questão. 

https://www.somospar.com.br/como-melhorar-a-comunicacao-entre-pais-e-escola/
https://conteudos.somospar.com.br/lp-ebook-a-importancia-dos-simulados-enem-com-correcao-tri/?utm_source=blog&utm_medium=post&utm_campaign=o-que-e-dificuldade-de-aprendizagem
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            Esta é uma medida indispensável, pois a realização de avaliações superficiais tem 

causado um aumento no número de crianças e adolescentes que são desnecessariamente 

submetidos a tratamentos medicamentosos. 

           Segundo Farrell (2008) a avaliação pode ser conduzida por uma equipe 

multidisciplinar, para garantir uma visão mais holística do aluno. Essa equipe deve incluir 

médicos, especialmente neurologistas, além de psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos e 

até mesmo fonoaudiólogos. Cada um dos profissionais terá uma perspectiva a agregar na 

avaliação, evitando a miopia de atribuir o problema a uma causa única. 

             Os sinais da Dislexia podem surgir em maior ou menor amplitude dependendo de 

vários fatores como a idade, estimulação, etc. E podem também se agravar durante o 

processo de crescimento da criança. Alguns desses sinais segundo o autor são: histórico 

familiar; falta de atenção e memória; atraso na aquisição da fala e da linguagem; 

dificuldade de nomear objetos; imaturidade, timidez exagerada; alterações de humor; 

atraso ou falta de coordenação fina (desenhar, escrever, etc); dificuldade na alfabetização 

e na aprendizagem de matemática; dificuldade na passagem da escrita e da linguagem 

falada; incapacidade de aprender a lembrar de palavras visionadas; escrita em reflexo 

(como espelho); dificuldade em soletrar; falta de prazer na leitura; movimento errático 

dos olhos na leitura; confusão entre vogais ou substituição de consoante (MARSILI, 

2010, p. 15). 

             Ao solicitar para uma criança portadora de dislexia para que faça um texto, 

pequeno que seja visivelmente se observa a dificuldade de sua organização de 

pensamento para realizar 0a atividade. Trocam-se muito as letras, a escrita na maioria das 

vezes é ilegível, por problemas decorrentes também da dificuldade da coordenação 

motora. 

Moura (2013, p. 15) cita que são muitos os sinais que identificam a dislexia. 

Crianças disléxicas têm dificuldades em identificar fonemas e reclamam que ler é muito 

difícil, tem dificuldades em soletrar, em ler em voz alta e memorizar palavras, elas 

também confundem palavras. Suas habilidades aritméticas são afetadas, elas parecem 

confusas quando lhe pedem para fazer cálculos que se espera de uma criança de seu nível 

de escolaridade. A criança tem grande dificuldade para aprender o significado das 

operações aritméticas, como adição, subtração, multiplicação e divisão. 
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           As manifestações mais habituais são a pronuncia arritmia, sincopada, silabada com 

entoação inadequada; palavras mal agrupadas com cortes e pontuação não respeitada; 

interpretação prejudicada ou impossibilitada; síntese e análise prejudicada ou 

impossibilitada; resumos ou relatos dificultados (FONSECA, 2011, p. 36). 

É no ambiente escolar que a criança tem o primeiro convício social, nesse período, 

ela se relaciona com novas pessoas, além da família.  Durante a convivência com o 

professor e os colegas de sala, a criança vai descobrindo outro ambiente diferente do 

familiar. O primeiro contato do professor com o aluno é de grande importância para o seu 

desenvolvimento. Essa convivência permite ambos se conhecerem melhor. 

O pedagogo é a primeira pessoa a perceber as dificuldades de um aluno, pois o 

mesmo é responsável pela alfabetização da criança, passando a conhecer suas 

dificuldades cognitivas.            A dislexia mostra uma insuficiência no processo 

fonológico, em que as dificuldades de decodificar palavras simples não são esperadas em 

relação a idade. Mesmo recebendo uma instrução convencional, tendo inteligência 

adequada oportunidade sócio cultural e não apresentando distúrbios cognitivos e 

sensoriais, há uma falha no processo de aquisição da linguagem da criança. PINHEIRO 

(1994). 

A dislexia manifesta-se através de várias formas de dificuldade, com as diferentes 

formas de linguagem, incluindo frequentemente problemas de leitura, aquisição e 

capacidade de escrever e soletrar. Não existe apenas um tipo de dislexia, pois pode 

apresentar-se de várias maneiras. 

Moura (2012) explica que a maioria dos tratamentos enfatiza a assimilação de 

fonema, o desenvolvimento do vocabulário, a melhoria da compreensão e fluência da 

leitura. Ajudar o disléxico a melhorar sua leitura é muito trabalhoso e exige muita atenção, 

mas toda criança disléxica necessita de apoio e paciência, pois essas crianças sofrem de 

falta de autoconfiança e baixa autoestima, pois se sentem menos inteligentes que seus 

amigos. 

            Brandão (2015, p. 12) diz que: “a aprendizagem é um processo mental ativo, tendo 

em vista, aquisições, por meio das quais a lembrança do conteúdo internalizado e o uso 

deste conhecimento fazem com que o sujeito possa dominá-lo e manipulá-lo, quando 

necessário”. 
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3. CONCLUSÃO 

          Conclui-se que a dislexia é vista como uma perturbação que provoca dificuldades 

na aprendizagem da leitura e escrita, produzidas em bases neurológicas, além de fatores 

genéticos ou adquiridos. Não se caracterizando como uma doença no meio científico. 

           É fator de estudos científicos que quanto mais cedo for diagnosticada a Dislexia, 

maiores serão os resultados eficazes dos tratamentos e das estratégias de ações voltadas 

para este indivíduo. Mesmo com dificuldades de aprendizagem de escrita e de leitura, os 

disléxicos apresentam um grau de inteligência normal ou até mesmo acima da média. 

            Para que haja um trabalho pedagógico que se aproxime ao máximo da necessidade 

do aluno disléxico, é importante que o educador tenha os conhecimentos essenciais para 

os diagnósticos, para que os diferentes tipos de transtornos de aprendizagem possam ser 

trabalhados estrategicamente e que a construção do conhecimento também seja motivada 

precocemente, subsidiando progressos efusivos do educando e na relação de seus 

familiares. Portanto, cabe ao educador e equipe pedagógica apresentar intervenções que 

criem situações desafiadoras provocando o interesse pela aprendizagem, esboçando 

também a oportunidade do desenvolvimento da autonomia do aluno, sua independência 

e estímulo para a busca de resolução de problema e que saiba lidar com as possibilidades 

de frustração. 

             O lúdico, a brincadeira, os jogos educativos podem ser um instrumento de valia 

para propiciar ao disléxico uma abordagem mais agradável na busca de superações, na 

melhora do rendimento escolar, o desenvolvimento da abstração, da criatividade e 

imaginação, destacando o fator de desenvolvimento da autoestima e do bom equilíbrio 

emocional e de sociabilidade. 

            Outro fator de registro é a necessidade da relação afetiva, do desvelo, do cuidado, 

da boa vontade do professor para que as práticas educativas resultem em efeitos positivos, 

tendo como ponto de apoio, o respeito e a aceitação da criança como um ser em 

construção, e, que por fatores inerentes à natureza da criança, necessita de uma atenção 

mais apurada pelo educador. 
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A IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

EIXO TEMÁTICO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo abordar a importância do lúdico dentro da sala de aula 

na educação infantil, através da prática de brincadeiras e jogos que estimulem o 

desenvolvimento global, além disso, tentamos compreender o desenvolvimento infantil 

através do lúdico, para discutir práticas lúdicas que facilite o aprendizado valorizando o 

envolvimento de todos. Com as práticas lúdicas dentro do contexto social de cada aluno, 

podemos obter resultados satisfatórios onde os mesmos conseguirão se desenvolver com 

facilidade. Portanto podemos nos perguntar se a ludicidade poderá auxiliar no 

desenvolvimento infantil global? Os jogos e as brincadeiras são essenciais para as 

crianças, pois são atividades indispensáveis, que trazem benefícios para desenvolver a 

identidade e autonomia da criança visando a socialização e interação de todos, logo a 

escolha desse tema parte da vontade de verificar os efeitos positivos da importância da 

ludicidade adequada para realização dos movimentos naturais e fundamentais para o 

desenvolvimento infantil e analisando as habilidades motoras através da ludicidade, 

buscando inserir momentos mágicos para facilitar o entendimento dos alunos, 

permitindo-lhes sonhar, fantasiar, realizar desejos e obter o conhecimento de forma 

prazerosa utilizando atividades direcionadas ao brincar. Logo o pedagogo fará parte da 

construção do seu aluno que levará consigo o que aprendeu para toda a vida. 

Palavras-chave: Desenvolvimento. Educação infantil. Ludicidade. 

                                              

SUMMARY 

This work aims to address the importance of playfulness in the classroom in children's 

education, through the practice of games and games that stimulate global development, 

and we try to understand children's development through play, to discuss playful practices 

that facilitate learning by valuing the involvement of all. With the playful practices within 

the social context of each student, we can obtain satisfactory results where they will be 

able to develop with ease. So we can ask ourselves if playfulness can aid in global child 

development? Games and games are essential for children, because they are indispensable 

activities that bring benefits to develop the identity and autonomy of the child aiming at 

the socialization and interaction of all, so the choice of this theme starts from the desire 

to verify the positive effects of importance of playfulness appropriate for the realization 
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584 
 

XI  MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

of natural movements and fundamental for the development of children and analyzing 

motor skills through playfulness, seeking to insert magic moments to facilitate the 

understanding of the students, allowing them to dream, fantasize, make wishes and obtain 

knowledge in a pleasant way using activities aimed at playing. Soon the pedagogue will 

be part of the construction of his student who will take with him what he has learned for 

a lifetime. 

Keywords: Development. Child education. Ludicidade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

          Este trabalho visa analisar a importância de trabalhar o lúdico na sala de aula para 

o desenvolvimento e aprendizado na educação infantil. Tendo como objetivo mostrar os 

benefícios que o brincar proporciona no processo de ensino- aprendizagem, analisando 

como os brinquedos auxiliam e influenciam na interação e socialização das crianças. 

“Uma criança que, domina o mundo que a cerca é a criança que se 

esforça para agir neste mundo. Para tanto, utiliza, objetos substitutos 

aos quais confere significados diferentes daqueles que normalmente 

possuem. O brinquedo simbólico, o pensamento, está separado dos 

objetos e ação surge das ideias e não das coisas.” (Vygotsky, 1998). 

          Podemos assim conceituar o lúdico como forma de desenvolver a criatividade, os 

conhecimentos, através de jogos, música e dança, com o intuito de educar, ensinar, e se 

divertir interagindo com os outros. A ludicidade vai além do simples brincar, jogar, sendo 

bem executada pode desenvolver saberes para vida pessoal e profissional, com o intuito 

de a criança se interagir e intervir em seu meio social de forma prazerosa, significativa e 

contextualizada. Saber ensinar e mediar conhecimentos de forma dinâmica é entender que 

o lúdico pode contribuir de forma eficiente para o pleno desenvolvimento intelectual, 

cognitivo e afetivo do ser pois, refere-se a uma dimensão humana que provoca os 

sentimentos de liberdade e espontaneidade de ação em atividades descontraídas.  

“Assim, brincar significa extrair da vida nenhuma outra finalidade que 

não seja ela mesma. Em síntese, o jogo é o melhor caminho de iniciação 

ao prazer estético, à descoberta da individualidade e à meditação 

individual. ” (ANTUNES, 2005). 

 

          Os educadores, enquanto mediadores do conhecimento, devem instigar o 

crescimento da criança de acordo com seu nível de desenvolvimento, oferecendo um 

ambiente de qualidade que estimule as interações sociais, um ambiente enriquecedor de 

imaginação, onde a criança possa atuar de forma autônoma e ativa, fazendo com que ela 

construa o seu próprio processo de aprendizagem. Portanto, as brincadeiras e os jogos são 
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indispensáveis para que haja uma aprendizagem com divertimentos, que proporcione 

prazer no ato de aprender e que facilite as práticas pedagógicas dentro da sala de aula.  

O sentido da vida e do desenvolvimento da criança é a brincadeira, pois elas 

absorvem   experiências brincando e se desenvolvem melhor na área afetiva, emocional, 

intelectual e social, e é através do lúdico na educação infantil que que as crianças 

adquirem experiências com outras crianças e desenvolvem habilidades que ajudam na 

construção da identidade abusando da espontaneidade e da criatividade entendendo 

também as regras sociais e morais citadas pelo professor.  

A brincadeira é um fenômeno da cultura que se configura em um conjunto de 

práticas é por meio dela, da música, do teatro, da conversa, e da interatividade que a 

criança tende a desenvolver o gosto em aprender tornando aprendizagem interessante e 

prazerosa. A escola ao valorizar as atividades lúdicas, ajuda a criança a formar um bom 

conceito positivo de mundo, ajudando no seu crescimento e contribuindo para um bom 

desenvolvimento de suas habilidades. Contudo a criança com suas potencialidades e 

necessidades e o educador com suas qualificações profissionais poderão estabelecer 

relações   que irão transformar a prática pedagógica em situações de aprendizagem 

significativa e prazerosa contribuindo assim para a formação e interação da criança na 

sociedade. 

 

2. O LÚDICO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL  

          Primeiro de tudo devemos entender o conceito de ludicidade, que é nada menos 

que uma forma de desenvolver a criatividade, os conhecimentos, através de jogos e, 

música e dança. A finalidade é transmitir o conhecimento de determinado assunto para 

educar e ensinar de maneira divertida e que todos consigam interagir, portanto a primeira 

ideia que devemos ter de jogo é que ele seja lúdico, e ajude a estimular o indivíduo a 

criação de seu mundo, permitindo que o mesmo desenvolva-se e resolva problemas de 

maneira simples e atrativa. Para Luckesi (2000, p. 97) a ludicidade é representada por 

atividades que propiciam experiência de plenitude e envolvimento por inteiro, dentro de 

padrões flexíveis e saudáveis. 

“Como expressão de significados que tem o brincar como referência, o 

lúdico representa uma oportunidade de (re) organizar a vivência e (re) 

elaborar valores, os quais se comprometem com determinado projeto de 

sociedade. Pode contribuir, por um lado, com a alienação das pessoas: 
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reforçando estereótipos, instigando discriminações, incitando a evasão 

da realidade, estimulando a passividade, o conformismo e o 

consumismo; por outro, o lúdico pode colaborar com a emancipação 

dos sujeitos, por meio do diálogo, da reflexão crítica, da construção 

coletiva e da contestação e resistência à ordem social injusta e 

excludente que impera em nossa realidade.” (GOMES, 2004). 

          O educador tem grande valor, pois será o mediador das brincadeiras lúdicas e deve 

propiciar o ambiente e as brincadeiras mais favoráveis naquele determinado momento 

para que aconteça o envolvimento de forma geral dentro de padrões flexíveis e saudáveis, 

buscando a melhor maneira de inserir o assunto que terá que ser abordado analisando o 

contexto social de todos. Consequentemente os efeitos positivos em relação a uma 

estimulação adequada no período infantil de desenvolvimento das habilidades motoras 

com o envolvimento da ludicidade são de suma importância. 

          A Educação Infantil constitui-se em um espaço de aprendizagem que busca 

favorecer o desenvolvimento de habilidades psicomotoras, sócio afetivas e intelectuais da 

criança. Visando a relação e o desenvolvimento da criança, principalmente, à forma como 

ela constrói seu conhecimento. É nesta fase que a ludicidade se insere com o objetivo de 

promover, com espontaneidade, atividades de caráter didático-pedagógico levando a 

criança a desenvolver-se.              

          O sentido da vida e do desenvolvimento da criança é a brincadeira, pois elas 

absorvem   experiências brincando e se desenvolvem melhor na área afetiva, emocional, 

intelectual e social, e é através do lúdico na educação infantil que que as crianças 

adquirem experiências com outras crianças e desenvolvem habilidades que ajudam na 

construção da identidade abusando da espontaneidade e da criatividade entendendo 

também as regras sociais e morais citadas pelo professor.  

A brincadeira é um fenômeno da cultura que se configura em um conjunto de 

práticas é por meio dela, da música, do teatro, da conversa, e da interatividade que a 

criança tende a desenvolver o gosto em aprender tornando aprendizagem interessante e 

prazerosa. A escola ao valorizar as atividades lúdicas, ajuda a criança a formar um bom 

conceito positivo de mundo, ajudando no seu crescimento e contribuindo para um bom 

desenvolvimento de suas habilidades. Contudo a criança com suas potencialidades e 

necessidades e o educador com suas qualificações profissionais poderão estabelecer 

relações   que irão transformar a prática pedagógica em situações de aprendizagem 
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significativa e prazerosa contribuindo assim para a formação e interação da criança na 

sociedade. 

“O lúdico na Educação Infantil pode ser trabalhado em todas as 

atividades, pois é uma maneira de aprender/ensinar, despertar o prazer 

e, dessa forma a aprendizagem se realiza. No entanto, o verdadeiro 

sentido da educação lúdica só estará garantido se o professor estiver 

preparado para realizá-lo, tendo conhecimento sobre os fundamentos da 

mesma.” (LIBÂNEO,1996). 

          A ludicidade é uma ferramenta facilitadora de aprendizagem, pois com ela o 

aprendizado se torna mais interessante e atrativo. É motivador tanto para os alunos que 

vivenciam essa experiência do aprender brincando, interagindo, e se socializando, como 

também é ótimo para a experiência do professor que deve focar na educação e alegria 

para contagiar a todos no ambiente escolar, portanto momentos como esse devem ser 

repetidos com frequência.  

A busca para inserir a ludicidade dentro da sala é continua logo o pedagogo deve 

se atualizar para desenvolver e buscar aprender novas práticas para atuar a sala de aula 

ou fora dela com atividades lúdicas que proporcionam a facilidade para as crianças de 

entender o conteúdo, além disso, pode transmitir o prazer da troca de conhecimento entre 

todos, seja de professor para aluno, de auno para aluno e de professor para aluno, 

consequentemente todos participam, se divertem e aprendem ao mesmo tempo. 

 

3. O PAPEL DO PROFESSOR 

          O professor é uma peça fundamental para que as brincadeiras aconteçam, atuando 

na área da educação infantil deve ampliar seus conhecimentos para auxiliar no 

desenvolvimento das crianças tentando entendê-las como seres únicos que sentem, 

pensam, criam e imaginam o mundo do seu próprio jeito. 

“No seu cotidiano, observando, experimentando, imitando e recebendo 

instruções das pessoas mais experientes de sua cultura, aprende a fazer 

perguntas e também obter respostas para uma série de questões. Como 

membro de um grupo sociocultural determinado, ela vivencia um 

conjunto de experiências e opera sobre todo o material cultural 

(conceitos, valores, ideias, objetos concretos, concepção de mundo, 

etc.) a que tem acesso. Deste modo, muito antes de entrar na escola, já 

construiu uma série de conhecimentos do mundo que a cerca”. 

(VYGOTSKY, 1991). 
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           O professor como interventor desses momentos de ludicidade tende envolver- se 

emocionalmente com a criança, pois o afeto surge como um instrumento que proporciona 

a integração da criança com a sensibilidade, através da motivação e da conscientização, 

buscando a formação de um cidadão crítico e reflexivo. 

Com o afeto o educador pode mudar a realidade das crianças que  necessitam  de 

carinho,  muitas vezes por não ter da família, assim o pedagogo se torna um  boa  

referência para aquela as crianças,  mostrando que elas são importantes para todos que 

estão a sua volta e que são capazes de realizar todas as tarefas com magnitude , e com 

isso tende a motivar mais ainda envolvendo a todos pra um bem maior que é a educação. 

“A criança necessita de estabilidade emocional para se envolver com a 

aprendizagem. O afeto pode ser uma maneira eficaz de chegarmos perto 

do sujeito, e a ludicidade, em parceria, um caminho estimulador e 

enriquecedor para atingirmos uma totalidade do processo aprender.” 

(LUCKESI, 2000). 

          Portanto o educador deve aproveitar a vontade que a criança tem de querer aprender 

e descobrir novidades, com uma grande capacidade de se comunicar e indagar e buscar 

compreender as coisas do mundo que as cercam. É o professor que consegue identificar 

a necessidade e dificuldade de cada aluno e com isso ele insere as atividades na classe 

para ajudar na evolução visando o avanço da turma, logo a forma como vemos as crianças 

nos dias atuais se difere de antigamente e hoje é possível considerá-la como 

transformadora de suas ações. Portanto não basta apenas conhecê-la, mas sim 

compreender o que se passa, as modificações que surge neste mundo tão fascinante e 

envolvente, que é a infância. 

 

4. A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR 

          A criança precisa extravasar toda energia que traz consigo assim identificamos os 

diversos motivos para brincar desde o prazer que o lúdico proporciona até mesmo a 

importância para o desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e social da criança onde é 

expressando suas vontades e desejos, é através da brincadeira que a criança desenvolve a 

capacidade dede organização, analise, reflexão, argumentação, aprende a trabalhar em 

grupo, regras e também a ganhar e perder. 

“A brincadeira é a atividade espiritual mais pura do homem neste 

estágio e, ao mesmo tempo, típica da vida humana enquanto um todo- 

da vida natural interna no homem e de todas as coisas. Ela dá alegria, 
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liberdade, contentamento, descanso interno e externo, paz com o 

mundo. A criança que brinca sempre com determinação é auto ativa, 

perseverando, esquecendo sua fadiga física e pode certamente tornar-se 

um homem determinado, capaz de auto sacrifício para a promoção de 

seu bem e de outros, o brincar em qualquer tempo não é trivial, é 

altamente sério e de profunda significação.” (FROEBEL 1912, apud 

ROCHA, 2000:86). 

          Na brincadeira a competição está no jogo em forma de desafio fazendo com que a 

criança busque superar suas próprias dificuldades e servindo também como uma 

motivação para adquirir um bom aprendizado. 

“Brincar é coisa séria, também, por que na brincadeira não há trapaça, 

há sinceridade engajamento voluntário e doação. Brincando nos 

reequilibramos, reciclamos nossas emoções e nossa necessidade de 

conhecer e reinventar. E tudo isso desenvolvendo atenção, 

concentração e muitas habilidades. É brincando que acriança mergulha 

na vida, sentindo-a na dimensão de possibilidades. No espaço criado 

pelo brincar nessa aparente fantasia, acontece a expressão de uma 

realidade interior que pode estar bloqueada pela necessidade de 

ajustamento às expectativas sociais e familiares.” (VIGOTSKY, 1994).  

          De acordo com Vigotsky, o brincar é uma ferramenta de atividade social que 

permite a construção da personalidade da criança. Portanto, o ambiente escolar deve ser 

transformado num espaço cheio de prazer para que os alunos possam aprender de maneira 

divertida e que a escola seja um ambiente acolhedor onde eles consigam expressar as suas 

vontades e sentimentos através dessas atividades lúdicas, pois a infância é o momento 

onde surge a vontade de brincar por isso devemos estimular os jogos brincadeiras para 

potencializar o desenvolvimento e as habilidades de cada um. 

 

5. O PAPEL DA ESCOLA COMO MEDIADOR DA LUDICIDADE 

          A hora de estudar é um momento na vida da criança que necessita de um ambiente 

seguro, acolhedor e afetivo, onde possa desenvolver-se totalmente e de forma positiva. A 

escola tem essa função, pois nos dias atuais em que as famílias têm cada vez mais 

atribuições no campo profissional, a criança acaba dependendo deste espaço como forma 

quase única de ser educada e preparada para a vida. É a escola com o auxílio do professor 

que deve propiciar um ambiente favorável ao conhecimento de forma que as crianças se 

sintam acolhidas e tenham prazer em estar ali, pois a ida a escola muitas vezes é o 

momento de choro para algumas crianças, então se todos que formam a escola 

trabalharem juntos para criar um ambiente alegre, bonito de se ver e com atividades que 
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dão prazer aos alunos esse momento pode ser transformado em vontade de brincar, 

aprender e socializar conhecendo pessoas novas. 

“A criança estimulada de forma ampla, por meio da exploração do meio 

ambiente tem mais chances de praticar as habilidades motoras e, 

consequentemente de dominá-las com facilidade. Até algum tempo 

atrás as experiências motoras vivenciadas espontaneamente pela 

criança e suas atividades diárias eram suficientes para que adquirissem 

as habilidades motoras e se formasse uma base para o aprendizado de 

habilidades mais complexas. Durante as últimas décadas, alterações 

ocorridas na estrutura social e econômica da sociedade, dados os 

processos de modernização, urbanização e inovações tecnológicas, têm 

proporcionado mudanças nos hábitos cotidianos da vida do homem 

moderno. Nessas condições, crianças em idade de Educação Infantil são 

geralmente relegadas a brinquedos, na maioria das vezes eletrônicos, ou 

a atividades desenvolvidas em pequenos espaços, que limitam aventura 

lúdica e experimentação ampla de movimentos.” (NETO, 2006). 

 

          Portanto se a escola favorece o ambiente para que as crianças aprendam de forma 

lúdica com a ajuda dos professores a prioridade se torna a educação de modo que vise o 

bem estar de todos, logo a brincadeira estimula a autoestima das crianças, e faz com que 

elas se preparem para a vida, assimilando a cultura do meio em que vive, adaptando as 

condições do mundo, aprendendo a competir, e possibilitando o desenvolvimento afetivo, 

motor, cognitivo, social e moral. 

“Brincar desenvolve as habilidades da criança de forma natural, pois 

brincando aprende a socializar-se com outras crianças, desenvolve a 

motricidade, a mente, a criatividade, sem cobrança ou medo, mas sim 

com prazer.” (Cunha, 2001). 

 

          Todas as crianças já trazem consigo um conhecimento muito grande, elas 

transformam o que sabem e geram novas brincadeiras. O conhecimento da criança resulta 

da imitação de alguém ou algo conhecido, de experiências vivenciadas em seu ambiente, 

família, colegas, adultos, cenas assistidas na televisão, livros e, assim, vai construindo sua 

identidade. 

 

6. CONCLUSÃO 

          Este estudo permitiu compreender que o lúdico é essencial para a criança 

conhecer, compreender e construir sua própria identidade. O educador que proporciona 

um momento de ludicidade para os seus alunos, ele está possibilitando que a criança 
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busque descobrir o que ela é capaz de fazer, superando os desafios, resolvendo problemas 

e compreendendo um Mundo que exige diferentes conhecimentos e habilidades.  

É preciso que o professor analise o meio social e assim propicie condições 

facilitadoras de aprendizagens lúdica de diversas maneiras, afetivas, social, perceptivo 

motor e cognitiva, pois do brincar não se aprende somente conteúdos escolares, mas 

também algo sobre a vida e a constante batalha que vamos enfrentar.       
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O PROFESSOR E A FAMILIA DO ALUNO: CONSTRUINDO UMA RELACÃO 

EIXO TEMÁTICO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo discutir sobre a importância da relação entre aluno, 

professor e a família, no processo de desenvolvimento da aprendizagem do aluno e para 

uma promoção de uma educação de qualidade. A justificativa para o desenvolvimento 

deste trabalho surgiu do entendimento de que existe uma fundamental relevância na 

interação entre professor, aluno e família. A escolha desse tema partiu na importância de 

se estabelecer uma relação entre professor e família. A metodologia utilizada para 

realização desse estudo, foi pesquisa bibliográfica, com base teórica composta por autores 

como, José Carlos Libanêo (1994), Moacir Gadotti(1997), Vygotsky(1984), e entre 

outros, na qual se constatou, que a relação professor família e imprescindível, pois a esta 

é a base de orientação e construção da identidade de um indivíduo deve promover 

juntamente com o professor uma parceria, a fim de contribuir no desenvolvimento do 

indivíduo. O problema norteador deste estudo foi: se relação entre família, aluno e 

professor promove melhorias no processo de desenvolvimento da aprendizagem do aluno 

e para uma educação de qualidade? 

Palavras-Chave: Professor. Família. Aprendizagem. 

 

ABSTRACT 

This article aims to discuss the importance of the relationship between student, teacher 

and family in the process of developing student learning and promoting a quality 

education. The justification for the development of this work arose from the 

understanding that there is a fundamental relevance in the interaction between teacher, 

student and family. The choice of this theme was based on the importance of establishing 

a relationship between teacher and family. The methodology used to carry out this study 

was a bibliographical research, with theoretical basis composed by authors such as José 

Carlos Libanêo (1994), Moacir Gadotti (1997), Vygotsky (1984), and among others, in 

which it was found, that the family teacher relationship is indispensable, since this is the 

basis of orientation and construction of the identity of an individual should promote 

together with the teacher a partnership, in order to contribute in the development of the 

individual. The main problem of this study was: the relationship between family, student 
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and teacher promotes improvements in the development process of student learning and 

quality education? 

Keywords: Teacher. Family. Learning. 

 

INTRODUÇÃO 

Entre os temas mais debatidos na atualidade em todo contexto educacional e a 

necessidade de se conviver saudavelmente e motivadoramente entre alunos, família, 

professores e escola. Ao se compreender que o processo de aprendizagem requer uma 

base afetiva, buscou-se referencias no teórico Vygotsky,(1984) de forma que se entenda 

melhor a relação entre professor e aluno. 

Para Vygotsky (1984), o professor necessita contextualizar sua pratica docente, 

levando em conta o aluno como sujeito integral e concreto, historicamente estável, ou 

seja, uma pessoa que através da sua historicidade de vida, tem com conhecimento cultural 

edificado na interação com o meio em que este se insere, além de sua própria identidade 

individual e coletiva. 

Desta forma, e fundamental que o professor procure na formação permanente, o 

verdadeiro sentido do para que é porque ensinar, não deixando de considerar a realidade 

e a experiência vivenciada de cada aluno. Para isso e necessário planejar á prática 

pedagógica, procurando sempre passa para seus alunos conteúdos com base na 

valorização da sua identidade. 

 A escola é a família vem passando por grandes mudanças ao longo do tempo. Estas 

transformações tendem por afetar a estrutura familiar e consequentemente o convívio no 

âmbito escolar, que acaba por efetuar tarefas educativas designadas à família que por sua 

vez transfere essa responsabilidade, em função de suas responsabilidades no provimento 

do sustento de suas famílias ou simplesmente pelo pensamento retrógado de achar que 

toda a responsabilidade da educação é obrigação da escola. 

 Sendo assim, observa-se que, em detrimento de todas essas mudanças por conta 

de diversos fatores econômicos, políticos e sociais que a família ampliou seus papeis para 

dar conta das novas multiplicidades das famílias e da sociedade. Não se pode negar-se o 

fato, que a família de hoje está voltada ao resultado final dos filhos como as notas e 

esquecendo, do quanto e importante o processo de ensino e aprendizado da criança. 
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 Logo, o papel que a escola e os professores que a compõe têm, é o de solidificação 

de parcerias entre família e aluno, sendo este um processo essencial, para que a família 

se sinta integrante e participativa nesse processo. Ressalta-se a importância de estar 

interligados procurando o melhor desenvolvimento do educando. 

 Portanto, intensificar-se a relação família-escola como o objetivo de ajudar os pais 

a lidarem com suas dificuldades, pois se encontram sem saber como interferir 

positivamente na vida de seus filhos, trazendo o abandono intelectual, emocional e social.  

A relação deve ter como ponto chave a própria escola, uma vez que, a família 

muitas vezes tem pouco ou nenhum conhecimento sobre definições de desenvolvimento 

cognitivo, motor, psicológico e muito menos compreendem todo o processo que engloba 

a aprendizagem, e por isso dificultam a participação na vida educacional dos filhos. 

 Neste sentido, este artigo tem como objetivo discutir sobre a importância da 

relação entre aluno, professor e a família, no processo de desenvolvimento da 

aprendizagem do aluno e para uma promoção de uma educação de qualidade.  

O problema norteador deste estudo foi: se relação entre família, aluno e professor 

promove melhorias no processo de desenvolvimento da aprendizagem do aluno e para 

uma educação de qualidade? 

A justificativa para o desenvolvimento deste trabalho surgiu do entendimento de 

que existe uma fundamental relevância na interação entre professor, aluno e família. A 

escolha desse tema partiu da importância de se estabelecer uma relação entre professor e 

família. 

A metodologia utilizada para realização desse estudo, foi pesquisa bibliográfica, 

com base teórica composta por autores como, José Carlos Libanêo (1994), Moacir 

Gadotti(1997), Vygotsky(1984), e entre outros, na qual se constatou, que a relação 

professor família e imprescindível, pois a esta é a base de orientação e construção da 

identidade de um indivíduo deve promover juntamente com o professor uma parceria, a 

fim de contribuir no desenvolvimento do indivíduo.  

 Dessa forma pretende-se que este trabalho possa contribuir para uma melhor 

compreensão da discussão dos papeis desempenhados pela família, pela escola, e 

professores na atualidade, podendo também auxiliar para a integração mais afetiva da 
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família dentro do contexto escolar dando assim, maior suporte educativo as crianças e 

melhorando relações entre ambas. 

 

2. A RELACÃO FAMILIA E ESCOLA 

 Percebe-se que a interação entre a família e a escola junto com o professor e de 

extrema importância, para que ambas possam conhecer a suas limitações e realidade de 

seu meio social, e assim procurem de forma coerente estabelecer uma interação entre si, 

a fim de alcançar o sucesso educacional do indivíduo.  

Nesse contexto, e preciso que se analisem algumas questões no que tange a escola 

e a família, tais como o relacionamento, as vivencias, e os interesses, que ambas têm sem, 

esquecer-se dos interesses educacional da criança. Para Arroyo (2000, p.166): “os 

aprendizes se ajudam uns aos outros a aprender, trocando saberes, vivencias, significados, 

culturas. Trocando questionamentos seus, de seu tempo cultural, trocando incertezas, 

perguntas, mais do que respostas, talvez, mas trocando”. 

 À vivência escolar nos permite percebe que a participação da família e essencial 

e imprescindível para o bom desempenho escolar e social da criança.  Assim, o artigo 4° 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990), estabelece que: 

“É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder 

Público assegurar com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes a saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a 

profissionalização, a cultura, a liberdade e a convivência familiar e 

comunitária”. 

Neste sentido, a obrigação da família no que se refere ao processo escolar e sua 

importância na participação escolar também são reconhecidas pela Lei de Diretrizes e 

Base da Educação, 1996, como demonstra o Artigo 1°: 

“A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 

ensino e pesquisas, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais”. 

Mesmo que a legislação seja objetiva e supra todo o embasamento legal no que se 

refere á inclusão familiar no âmbito escolar, porém, esta, por sua vez, não e suficiente para 

ultrapassar o grande atraso do sistema educacional, sendo quer essa questão, e ponto 

primordial da educação de sociedades contemporâneas que corre atrás de um sistema que 
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garante melhores alternativas de uma tarefa fundamental em seus processos históricos 

(NOGUEIRA,2002). 

Já para Marchesi (2004), a educação não é uma tarefa fácil, pois a escola não pode 

realizá-la sozinha sem a Cooper atividade de outros institutos como a exemplo da família, 

a mais próxima da escola. Desta forma, levando-se em conta que a família e a escola 

procuram alcançar objetivos iguais, devem estas, entretanto, unidas, em prol dos mesmos 

ideais para que consigam vir a vencer dificuldades e conflitos que frequentemente aflige 

os profissionais da escola, além dos próprios alunos e seus familiares. 

“A escola nunca educara sozinha, de modo que a responsabilidade 

educacional da família jamais cessará. Uma vez escolhida á escola, a 

relação com ela apenas começa. É preciso diálogo entre escola, pais e 

filhos”. (REIS, 2007, p.6). 

Assim, uma boa relação entre a família e a escola deve fazer sempre parte dos 

projetos educativos que tenha como foco principal o aluno. A família por sua vez, deve 

fazer parte da construção de projetos educativos junto com a escola, discutindo, expondo 

propostas, ouvindo propostas, dando informações, orientando e auxiliando para que as 

reciprocidades entre escola e a família possam ocasionar um bom desempenho 

educacional para as crianças. 

Alguns filhos são desobedientes, não respeitam os pais muito menos os 

professores, eles querem tudo do seu jeito, acabam se envolvendo com, mas companhias 

na rua ou até mesmo na escola. Paulo Freire, em seu livro Pedagogia da Indignação 

(200,p.29 inicia sua primeira carta pedagógica com destaque para essa realidade: 

“A mim da pena e preocupação quando convivo com famílias que 

experimentam a “tirania da liberdade” em que as crianças podem 

tudo: gritam, riscam as paredes, ameaçam as visitas em face de 

autoridade complacente dos pais que se pensam ainda campeões 

da liberdade”. 

Os pais acobertam as atitudes irresponsáveis de seus filhos e estão tomando 

consciência disso. Porém sentem-se inseguros e não correspondidos ao colocar limites e 

regras. A escola pode contribuir com eles de forma que construa uma relação família-

escola voltada para o crescimento e futuro de seus filhos, com atitudes de carinho, 

respeito, compreensão, e principalmente com autoridade, mas não autoritário. 

 Paulo Freire (2000) nos alerta para esta contextualização, onde exemplos fazem 

necessários. Filhos não devem imitar cegamente o pai, mas os mesmos devem 
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testemunhar ações coerentes entre o que se prega e o que se faz, ficando clara a busca 

com humildade e com trabalho, da educação em uma perspectiva ética e democrática, não 

assumindo atitudes puritanas “Moral, sim, moralismo não” (FREIRE, 2000, p.38). 

 

3. O PAPEL DO PROFESSOR JUNTO A FAMÍLIA NA CONSTRUÇÃO DA 

APRENDIZAGEM DO ALUNO 

A interação entre professor-aluno é uma condicionalidade do processo de 

ensino/aprendizagem, visto que essa relação se torna dinâmica dando relevância ao 

processo educativo, em que ambos estão envolvidos. Mesmo estando sujeito a um 

planejamento e normas institucionais de ensino a interação do professor com o aluno 

forma o ponto central desse processo. 

A relação de interatividade entre professor e aluno pode em muitos casos mostrar-

se conflituosa, uma vez que se tem como base o convívio de classes sociais, cultura, de 

valores e objetivos diferentes. Nota-se a existência de duas características da interação 

professor-aluno sendo elas: transmissão de conhecimentos e a própria relação entre 

professor e aluno, além das normas disciplinares obrigatórias pela instituição. 

 Desta forma, esta deve estar pautada na confiança, no afeto e respeito mútuo entre 

as partes, ficando a encargo do professor, orientar o aluno para seu desenvolvimento 

interno e externo, ou melhor, reforça-lhe os alicerces morais e éticos, construindo senso 

crítico, não deixando apenas a aula voltada para o conteúdo a ser abordado. 

 Dar aula não é uma simples transferência de informação e conhecimento, é preciso 

também que aos professores se preocupem com o conteúdo motivacional, afetivo e 

emocional, que é parte integrante da aprendizagem. Conforme Libâneo, o professor não 

passa apenas informações ele também interage com os alunos ouvindo-os. 

“Não estamos falando da afetividade do professor para com 

determinados alunos, nem de amor pelas crianças. A relação 

maternal ou paternal deve ser evitada, porque a escola não e um 

lar. Os alunos não são nossos sobrinhos e muito menos filhos. Na 

sala de aula, o professor se relaciona com o grupo de alunos. 

Ainda que o professor necessite atender um aluno especial ou que 

alunos trabalhem individualmente, a interação deve estar voltada 

para a atividade de todos os alunos em torno dos objetivos e 

conteúdo da aula”. (LIBÂNEO, p.251). 
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 A escola, assim como a família, passa por uma constante crise de reconstrução de 

valores, os alunos não compreendem o sentido de ir á escola, a ausência de significado 

do que é estudar, acabam gerando reprovação, a evasão e a violência que nascem nas mais 

diferentes formas e contextos, transformando essa relação ainda mais conflitante 

principalmente entre professor e aluno, deixando o trabalho ainda mais difícil. 

Não se pode negar que o aspecto afetivo tem suas influencias no processo de 

aprendizagem podendo-o tornar mais fácil, pois nos pequenos períodos de informalidade 

os alunos tendem a se aproximar do professor permutando ideias, experiências, 

expressando opiniões e criando meios que possam futuramente ser utilizado em sala de 

aula. 

“O ato pedagógico pode ser então definido como uma atividade 

sistemática de interação entre seres sociais tanto no nível do 

intrapessoal como no nível de influência do meio, interação esta 

que se configura numa ação exercida sobre os sujeitos ou grupos 

de sujeitos visando provocar neles mudanças tão eficazes que os 

tornem elementos ativos desta própria ação exercida. Presume-se 

aí, a interligação de três elementos: um agente (alguém, um 

grupo, etc.) uma mensagem transmitida (conteúdos, métodos, 

habilidades) e um educando (aluno, grupo de alunos, uma 

geração)”. (LIBÂNEO, 1994 p.54). 

 O professor deve criar situações que propiciem a comunicação entre os alunos 

para com ele, porém com uma interação educativa, procurando formas e caminhos 

conforme a exigência da classe pode intervir na intensidade que achar necessário, 

caracterizado os alunos como sujeitos de sua própria reflexão e criação, valendo-se da 

curiosidade natural do ser humano. No que se refere a essa procura de meio e caminhos 

tiba (1998,p.46) diz que: 

“Ao perceber que não sabe, o ser humano tem a tendência natural 

de buscar meios de aprender, já que e dotado de inteligência e, 

em consequência, de curiosidade. Associado estes dois atributos, 

pode surgir a criatividade, que fornece a base para as grandes 

invenções da humanidade. O espírito aventureiro instiga as 

descobertas”. 

 O professor deve ser um facilitador no processo educativo, tornando o 

entendimento do aluno mais ágil no que concerne a fazer parte de um grupo ou 

comunidade, auxiliando no conhecimento de normas e regras que reagem os diversos 

âmbitos da sociedade em geral. O local destinado para o processo de ensino-

aprendizagem e aquisição do conhecimento deve ser uma referência com características 
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motivacionais e positivas. Cada aluno traz uma história que pode ser transformada ao 

longo de sua jornada educacional, através de experimentações e convivência escolar. Para 

apoiar essa ideia utilizando-se as observações de Guebert (2008, p.12) diz que: 

“É de suma importância destacar que todo processo de 

construção precisa de uma referência. Neste caso professora-

educadora, é uma profissional responsável por ser esta referência, 

logo sua comunicação verbal, gestual, sua observação e seu 

desejo de contribuir devem ser intensos. Portanto este estilo da 

professora-educadora que influência o desenvolvimento 

cognitivo e linguístico das crianças e, por outro lado, a interação 

entre elas, influencia também o estilo comunicativo da própria 

professora-educadora” 

 A interação e o compromisso entre o professor e o aluno devem espelhar a 

relevância da relação que ambos devem ter, almejando o crescimento pessoal, educativo 

e cultural, levando em conta a historicidade, as questões corretas da moralidade ética que 

regem a sociedade. 

 Ao se procurar e identificar a forma como se dá o processo da relação entre 

professor-aluno, compreende-se que a pratica pedagógica desenvolvida em sala de aula 

pelo professor deve ser promovida com bastante zelo e dedicação, além de planejamento 

direcionado ao progresso dos alunos, fazendo relação sempre com a realidade sem deixar 

de integrar sua pratica ao projeto político pedagógico da escola. 

 Por ser um local de transmissão de conhecimentos a escola pode e deve contribuir 

com a família para essas, pratica educacional mais abrangentes. Para Comenius (2002) a 

educação não se resume a ensinar alguns conceitos. A educação é considerada como um 

processo ao longo de toda a vida e ao mesmo tempo uma maneira de reorganizar e 

reconstruir a sociedade. Ele afirma que não fomos colocados no mundo só para sermos 

expectadores, mas também atores. Seus propósitos pedagógicos enfatizavam a formação 

do homem integral (envolvendo a vertente religiosa, social, político, racional, afetiva e 

moral), e a necessidade da interdisciplinaridade, da afetividade do educador e a interações 

educacionais entre a família e escola. 

 A relação família-escola deve ocorrer buscando interações qualitativas positivas 

entre esse ambiente social e educativo. A melhoria dessas relações é um caminho de mão 

dupla, mas devido a sua especificidade educativa deve partir preferencialmente da escola, 
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contemplando não apenas os problemas escolares, mas conhecer o modo de ser e de viver 

dos pais e alunos, sem descaracterizar os papéis das instancias envolvidas. 

 

4. CONCLUSÃO 

 A pesquisa bibliográfica realizada aborda a importância de uma relação mais 

efetiva do professor e família, para a formação de um indivíduo. Para tanto é necessário 

expor as dificuldades existenciais implícitas nas mesmas. A família deve ser incentivada 

a adotar atitudes que favoreçam o desenvolvimento do aluno, e sempre que necessário e 

possível, frequentando a escola, conversando com professores e equipe pedagógica sobre 

o trabalho escolar como um todo. 

 A escola, por sua vez, deve desvincular-se do conceito de família desestruturada 

como justificativa dos problemas apresentados pelos alunos, pois uma família mesmo não 

correspondendo aos padrões tradicionais, pode ser capaz de cuidar da formação de seus 

filhos. 

 É primordial aceitar esta realidade, conhecendo e acolhendo as reais 

necessidades das famílias e mostrando alternativas que favoreçam melhores relações 

familiares. Nunca esquecendo que a escola tem um retorno positivo e significativo quando 

há aumento do interesse e responsabilidade entre os membros da família do aluno. Assim, 

os professores precisam precisa ter habilidades e competências diante os problemas 

encontrados, encorajando-os na criação de estratégias criativas que forneçam as famílias 

condições de apoio em todo o processo educativo, com base no interesse do 

desenvolvimento do aluno.  
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DO PROFESSOR MEDIADOR NO 

PROCESSODO APRENDER A APRENDER 

EIXO TEMÁTICO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
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RESUMO 

O escopo da pesquisa tem como objetivo debater como as práticas pedagógicas, dos 

professores mediadores na educação básica potencializam o processo de construção de 

conhecimento do aluno, a buscar o aprendizado do aprender a prender. Este estudo trata-

se de uma pesquisa qualitativa e bibliográfica realizada a partir de autores como: Campos 

(2011), Nóvoa (1992), Silva (2008), Vygotsky (2003), Vasconcellos (1995), dentre 

outros. Neste sentido este artigo tem como problema: Como os professores mediadores 

trabalham as práticas pedagógicas fomentando o processo do aprender a aprender? 

Motivei-me a falar sobre esse assunto, partindo do quanto considero importante trabalhar 

a construção do conhecimento e as funções cognitivas de um sujeito, na inter-relação com 

os outros, o contexto onde se encontra, e o quanto a questão cultural o influencia neste 

processo. Este estudo justifica-se por entender que está temática pode contribuir para a 

minha formação acadêmica e profissional, além disso, pode servir para o debate de outros 

trabalhos acadêmicos. 

Palavras-chave: Aprender a Aprender. Práticas Pedagógicas. Professor Mediador.  

 

ABSTRACT 

The scope of the research aims to discuss how the pedagogical practices of mediating 

teachers in basic education enhance the student's knowledge construction process, to learn 

learning to learn. This study is a qualitative and bibliographical research carried out by 

authors such as Campos (2011), Nóvoa (1992), Silva (2008), Vygotsky (2003), 

Vasconcellos (1995), among others. In this sense, this article has as its problem: How do 

mediating teachers work on pedagogical practices by fostering the process of learning to 

learn? I started to talk about this subject, starting from how much I consider it important 

to work on the construction of knowledge and the cognitive functions of a subject, in the 

interrelationship with others, the context in which it is found, and how much cultural 

issues influence it process. This study is justified by understanding that this thematic can 

contribute to my academic and professional education, in addition, may serve to debate 

other academic work. 

Keywords: Learning to Learn. Pedagogical practices. Teacher mediator. 
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INTRODUÇÃO 

Além de ser educador e orientador de conhecimento o professor mediador tem em 

mãos a responsabilidade de contribuir para a formação de uma sociedade 

verdadeiramente pensante. O professor deve se colocar como facilitador entre o aluno e 

o conhecimento, provocando o discente a praticar seu conhecimento, deixando de ser um 

deposito do educar.  

Segundo Silva (2008), não basta ser um bom pesquisador, necessário se faz que 

seja, também, um bom mediador de conhecimentos. O professor tem que realizar 

pesquisas, ser um facilitador para o alcance do conhecimento do aluno, através da 

transmissão de conhecimentos. 

Neste sentido, partindo do problema deste trabalho: Como os professores 

mediadores trabalham as práticas pedagógicas no processo do aprender a aprender? O 

objetivo desta pesquisa é debater como as práticas pedagógicas, dos professores 

mediadores na educação básica potencializam o processo de construção de conhecimento 

do aluno, a buscar o aprendizado do aprender a prender. 

Desta forma trata-se de uma pesquisa de caráter teórico e bibliográfico que foi 

realizado partir de autores como: Campos (2011), Nóvoa (1992), Silva (2008), Vygotsky 

(2003), Vasconcellos (1995), dentre outros, os quais são referenciais desta temática. 

Aprender a aprender é uma atitude, isto é, uma predisposição, a uma postura ativa do 

aprendiz, onde o mesmo se apropria do conteúdo, dominando a área do conhecimento, 

mas esta postura só pode ser atingida por meio de algum procedimento, isto é, práticas 

partidas do professor mediador que permitam o aprendizado do conteúdo. 

Motivei-me a falar sobre esse assunto, partindo do quanto considero importante 

trabalhar a construção do conhecimento e as funções cognitivas de um sujeito, na inter-

relação com os outros, o contexto onde se encontra, e o quanto a questão cultural o 

influencia neste processo. 

Segundo Vygotsky o desenvolvimento da criança é produto de instituições sociais 

e sistemas educacionais, como família, escola, igreja, que ajudam a construir seu próprio 

pensamento e descobrir significado da ação do outro e de sua própria ação. O professor 

deve ter autonomia intelectual, interagir com o contexto social, cultural e principalmente 

real dos alunos, durante todo esse processo de descobertas e aprendizagem, assim 

possibilita refletir sobre a importância do papel do professor no processo de mediação do 
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conhecimento e ainda reconhecer que o aluno é o sujeito ativo no processo da 

aprendizagem.  

 

 

2 PROFESSOR MEDIADOR 

2.1 PROCESSO HISTÓRICO 

A ideia do professor mediador surgiu com o desenvolvimento da “pedagogia 

progressista”, a partir da década de 70, caracterizada por uma nova relação professor-

aluno e pela formação de cidadãos participativos e preocupados com a transformação e o 

aperfeiçoamento da sociedade.  

O professor passa a exercer o papel de provocar a construção do conhecimento do 

aluno a aprender a aprende. “Esse conceito também está presente na perspectiva da escola 

cidadã, idealizada por Paulo Freire, na qual o professor deixa de ter um caráter estático e 

passa a ter um caráter significativo para o aluno (FREIRE, 1996). 

 Nesta perspectiva, pensando em uma metodologia Progressista, que considera o 

aluno como ser que constrói a sua própria história e que consiste em desenvolver 

atividades de ensino, nas quais, o centro do processo não é o professor, mas o aluno que 

se torna sujeito do deu aprendizado, e levando também em consideração a escola cidadã 

que trabalha a construção da autonomia.  É possível entender que um professor mediador, 

norteia um saber elaborado e o conhecimento a ser produzido, instrui os alunos que 

aprendam a decidir através dos seus saberes culturais. 

Segundo (FREIRE, 2005). É importante ensinar aos alunos que as estruturas de 

um determinado espaço social variam de uma sociedade para outra e numa mesma 

sociedade, pois ela reflete as condições econômicas, políticas, sociais e culturais das 

sociedades em um determinado contexto, estando sempre em construção, por isto o 

cenário ideal não existe em nenhuma parte do mundo. 

Cabe ao professor mediador, através de práticas pedagógicas, nortear seus alunos 

a ser participativos e preocupados com as inovações que tragam benefícios a sociedade, 

propagando uma consciência crítica, ética e moral,  

para que ele possa aprender a aprender e compartilhar seus conhecimentos em sociedade, 

discernindo o certo do errado, diferenciando bem de mal e assim, transformar-se em um 

cidadão autênticos, integro e de respeito. Por isso, como afirma Kramer (1989), para que 

essa função se efetive na prática:  
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[...] o trabalho pedagógico precisa se orientar por uma visão das 

crianças como seres sociais, indivíduos que vivem em sociedade, 

cidadãs e cidadãos. Isso exige que levemos em consideração suas 

diferentes características, não só em termos de histórias de vida ou de 

região geográfica, mas também de classe social, etnia e sexo. 

Reconhecer as crianças como seres sociais que são implica em não 

ignorar as diferenças. (KRAMER, 1989, p. 19). 

 

 

3. PRÁTICAS DE APRENDIZAGEM NA CONSTRUÇÃO DO SABER DO 

PROFESSOR MEDIADOR  

A aprendizagem e a construção do conhecimento se fazem pelo esforço do pensar, 

da predisposição para abrir espaços para a reflexão, o estímulo, o questionamento à 

dúvida, do aprender a aprender, a rotina, a dedicação e não somente da fixação do 

conteúdo que é dado em aula pelo professor. “Aproveitar o potencial que o indivíduo traz 

e valorizar a curiosidade natural da criança são princípios que devem ser observados pelo 

educador”. (BRUNER 1991, p. 122)  

O professor mediador obtém-se de conhecimentos dos conteúdos a serem 

trabalhados, estando apto a reconhecer respostas corretas, mesmo não sendo a 

programada tem perfil investigador, é um profissional que tem uma postura interrogativa, 

e que no decorrer de sua trajetória questione sua própria atuação docente, utiliza-se com 

frequência da frase questionadora: “Será que estou sendo claro e objetivo?”.  

Também se utiliza da serenidade de saber esperar que os alunos cheguem às 

descobertas, sem apressá-los, mas garantindo a motivação e o tempo necessário para que 

uma ideia seja organizada. Tendo cautela para não promover um clima competitivo que 

gere ansiedade e que a aprendizagem seja comprometida, é necessário deixar um espaço 

para ouvir os demais alunos, que nem sempre se pronunciam perante os demais. Por isso, 

o professor mediador, tem um papel preponderante de estimular os mesmos, a se 

manifestarem e emitir suas opiniões sobre a temática estudada. 

Segundo Bock (2001), a preocupação de Bruner é que o aluno aprenda a aprender 

corretamente, ainda que “corretamente” assuma, na prática, sentidos diferentes para as 

diferentes faixas etárias. Para que se garanta uma aprendizagem correta, o ensino deverá 

assegurar a aquisição e permanência do aprendido (memorização), de forma a facilitar a 

aprendizagem subsequente (transferência). Este é um método não estruturado, portanto o 
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professor que media a aprendizagem deve estar preparado para lidar com perguntas e 

situações diversas.  

O professor mediador tem um papel fundamental na construção de novos saberes, 

sua responsabilidade aumenta, pois necessita adaptar-se às diferentes linguagens e criar 

oportunidades para além das situações educativas, que acontece na sala de aula. A 

construção desses saberes, tem um vínculo direto com o contexto onde o aluno vive em 

sociedade, por isso o professor que busca mediar um conhecimento deve está conectado 

com a vida social dos seus alunos, como uma forma de resolver essa situação é promover 

sempre que possíveis atividades contextualizadas, deixando que os próprios alunos façam 

sempre a associação do assunto abordado com a sua situação de vivência. 

O papel do professor é estabelecer relações dialógicas de ensino e 

aprendizagem; em que professor, ao passo que ensina, também aprende. 

Juntos, professor e estudante aprendem juntos, em um encontro 

democrático e afetivo, em que todos podem se expressar. (Paulo 

Freire,1921-1997). 

É preciso que seja percebido que a mediação proporciona ao professor e aluno 

momentos de construir habilidades no sujeito, a fim de promover sua plena autonomia. A 

mediação parte de um princípio antropológico positivo e é a crença da potencialização e 

da perfectibilidade de todo ser humano.  A força da mediação provoca o desenvolvimento 

do ser humano. 

3.1 . PRINCÍPIOS DO APRENDER A APRENDER 

Segundo Flavell (apud SILVA; SÁ, 1997 p.19) as estratégias de aprendizagem 

“podem ser definidas, a um nível mais complexo, como processos conscientes delineados 

pelos estudantes para atingirem objetivos de aprendizagem e, a um nível mais específico, 

como qualquer procedimento adotado para a realização de uma determinada tarefa”. 

O primeiro princípio do aprender a aprender, é o desenvolvimento da autonomia do 

aprendiz, onde este aprende a construir o conhecimento por si mesmo, assim o 

aprendizado torna-se mais significativo. 

Numa perspectiva construtivista, a finalidade da intervenção 

pedagógica é contribuir para que o aluno desenvolva a capacidade de 

realizar aprendizagens significativas por si mesmo numa ampla gama 

de situações e circunstancias que o aluno “aprenda a aprender”. 

(COLL,1994, p.136). 

 

O segundo princípio é o da apropriação do método científico. Piaget (1969, p.14) 

defende a ideia de que o conhecimento e suas regras são construídos pela criança em 

interação com o meio, daí o termo “Epistemologia Genética” para identificar sua teoria. 

http://educacaointegral.org.br/noticias/paulo-freire-em-seu-devido-lugar/
http://educacaointegral.org.br/noticias/paulo-freire-em-seu-devido-lugar/
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De forma que suas ideias no desenvolvimento mental e no processo de construção do 

conhecimento, a adaptação, assimilação e acomodação são uma extensão de suas 

pesquisas biológicas. 

O conhecimento científico depende também da investigação organizada da 

realidade, resultantes dos conhecimentos adquiridos na busca permanente da 

contextualização, sendo assim, defende o processo educacional um papel de relevo para 

o método científico uma ferramenta em concordância com o principio do 

desenvolvimento da autonomia. 

 O terceiro princípio do aprender a aprender fala sobre os interesses e necessidades 

do aluno que é o norte para a verdadeira aprendizagem. Assim sendo: um aluno que está 

tenso, nervoso ou com outro tipo de situação emocional pode não se sair tão bem no 

momento da aula, principalmente nos momentos de diálogos. Assim sendo, o professor 

mediador deve ciente de que o seu estudante poderá ter um aprendizado limitado e, para 

evitar que isso ocorra, ele proporciona o conforto e bem estar que seus aprendizes 

necessitam. Lembrando que cada estudante tem uma forma diferente de aprender. 

“Outra característica da aprendizagem é que ela acontece somente se 

houver da parte do educando, uma atividade autônoma no sentido de 

que ele se mobilize para o aprendizado. Significa dizer que a 

transmissão dos conteúdos, os conhecimentos científicos, as 

habilidades, atitudes etc., não é feita de maneira mecânica do professor 

para o aluno, sem que este queira”. (MELO e URBANETZ, 2008, p. 

117). 

 O quarto princípio está ligado a “Sociedade do Conhecimento” tem como base 

uma visão de sociedade em constantes mudanças e valorização progressista do trabalho 

intelectual.  

“Neste sentido, o valor crescente do conhecimento e sua gestão social 

em nossa sociedade deveriam valorizar também a importância dos 

processos de aquisição deste conhecimento, uma vez que são algumas 

das ferramentas mais poderosas para espalhar ou distribuir socialmente 

essas novas formas de gestão do conhecimento e, afinal, para 

democratizar o saber, no genuíno sentido de fazê-los mais popular, mais 

horizontal e a mais acessível a todos”. (POZZO, 2005, p. 21). 

 

 

4. MUDANÇAS NO ENSINO TRADICIONAL NA 

CONTEMPORANEIDADE 

Muitos métodos da cultura tradicional fizeram e ainda fazem parte das práxis 

pedagógicas atuais, levando em consideração que existe uma mistificação nesse processo 
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que agrega valores, didáticos e métodos que perpassam valores tradicionais e da escola 

nova. Mas, mesmo com métodos convencionais, e com aulas tradicionais, expositivas, 

dentro de sala de aula, o professor tem um papel fundamental de estimular os alunos a 

aprender a estudar, um professor que busca mediar um conhecimento procura além de 

estimular que o aluno aprenda a estudar, tenha uma metodologia de estudo voltada a um 

aprendizado de conhecimento, assim, norteando ao aluno aprender a aprender. 

No âmbito social, existe a necessidade de professores que venham a modificar 

as imposições vinculadas ao sistema educacional, tornando-se possível a quebra de 

paradigmas ainda atrelados ao ensino tradicional. 

Ao discursar sobre um aluno protagonista, pensasse de imediato em um ensino 

inovador, porém, o professor mediador usa-se de estratégias de ensino, que o possibilita 

que mesmo dentro de um sistema, onde a escola tem um conteúdo programado fechado, 

uma grade curricular pré-estabelecida e um caminho pré-traçado, o professor pode 

trabalhar com um tipo de ensino voltado aos alunos e suas perspectivas. 

Existem inúmeros métodos que podem ser utilizados por professores mediadores 

para trabalhar dentro de um sistema de ensino com uma metodologia tradicional. Dentre 

eles, pode-se citar a problematização: perguntas que levem aos alunos a pensarem e 

construírem sua própria ideia, criando uma autonomia em sua fala. ”[...] a educação 

problematizadora coloca, desde logo, a existência da superação da contradição educador-

educandos. Sem esta, não é possível a relação dialógica [...]. (FREIRE, 2004, p.68) ” 

O professor se posicionar em relação ao aluno, é uma metodologia que gera bons 

resultados, o professor precisa mostrar para o aluno que também é um ser que possui uma 

autonomia bem definida, provocar o aluno a expor sua ideia mesmo que seja contraditória 

a ideia do professor, é uma forma de incorporar um professor mediador dentro de um 

sistema de ensino tradicional, basta que o aluno consiga defender seus ponto de vista com 

argumentos objetivos, claros e discursivo possibilitando assim, uma avaliação tradicional 

em uma metodologia inovadora. 

“[...]O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo 

ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. (...). 

É nesse sentido também que a dialogicidade verdadeira, em que os 

sujeitos dialógicos aprendem e crescem na diferença, sobretudo, no 

respeito a ela, é a forma de estar sendo coerentemente exigida por seres 

que, inacabados, assumindo-se como tais, se tornam radicalmente 

éticos. É preciso deixar claro que a transgressão da eticidade jamais 
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pode ser vista como virtude, mas como ruptura com a decência”. [...] 

(Pedagogia da Autonomia, 1996). (FREIRE, 2004, p.64) ”. 

 

A sociedade atual tem enfrentando uma crise em busca do saber, estabelecendo 

no contexto escolar um ritmo competitivo e exaustivo, influenciados pela proliferação da 

transmissão do conhecimento. É importante que o professor busque trabalhar 

metodologias colaborativa, pois, o conhecimento é construído socialmente, na interação 

entre pessoas e não pela transferência do professor para o aluno.  

“Em uma visão mais ampla do que significa aprender 

colaborativamente, pode-se dizer que, de maneira geral, espera-se que 

ocorra a aprendizagem como efeito colateral de uma interação entre 

pares que trabalham em sistema de interdependência na resolução de 

problemas ou na realização de uma tarefa proposta pelo professor. 

Segundo alguns estudiosos desse tipo de aprendizagem, a interação em 

grupos realça a aprendizagem, mais do que em um esforço individual. 

Uma aprendizagem mais eficiente, assim como um trabalho mais 

eficiente, é colaborativa e social em vez de competitiva e isolada. A 

troca de ideias com outras pessoas melhora o pensamento e aprofunda 

o entendimento”. (GERDY, 1998, apud WIERSEMA, 2000). 

 

 

5. A METACOGNIÇÃO NO ENSINO 

Pensando em estratégias que permitem ao aluno “aprender a aprender”, 

envolvendo a tomada de consciência sobre como aprender, ou quais passos podem ser 

tomados para aprendizado seja concretizado e solucionar problemas que possam surgir, 

pode ser introduzido a atividade de metacognição. 

O termo metacognição foi desenvolvido pelo psicólogo John H. Flavell, especialista 

no desenvolvimento cognitivo da criança, em 1970 nos Estados Unidos. Para Flavell “a 

metacognição refere-se ao conhecimento que alguém tem sobre os próprios processos e 

produtos cognitivos ou qualquer outro assunto relacionado a eles, por exemplo, as 

propriedades da informação relevantes para a aprendizagem. A palavra meta vem do 

grego e quer dizer acima de alguma coisa, além. Cognição é sinônimo de pensamento, 

compreensão, aprendizado. Trata-se do pensar sobre o pensar, o princípio da filosofia 

para entender o mundo. 

A metacognição tem sido abordada por muitos autores e encontra-se relacionada 

comas teorias de desenvolvimento cognitivo, já que permite avaliar a eficácia dos 

métodos e técnicas no processo de aprendizagem. 
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“A metacognição pode ainda exercer influência sobre a motivação 

(Jones, 1988), pois o fato dos alunos poderem controlar e gerir os 

próprios processos cognitivos lhes dá a noção da responsabilidade pelo 

seu desempenho escolar e gera confiança nas suas próprias 

capacidades”. (MORAIS & VALENTE, 1991). 

 

A atividade de metacognição proporciona para o aluno uma maior autonomia na 

sua relação com o saber. Concretizar estratégias metacognitivas prevê alterar os métodos 

de trabalho de cada professor, valorizando os processos de aprendizagem e dando 

particular atenção às dificuldades sentidas pelos alunos.  

Em um artigo, Nancy Chick,(ano?) diretora do Centro de Ensino e Aprendizagem 

da Universidade Vanderbilt, resumiu os principais benefícios do ensino da metacognição 

nas escolas: o aluno aprende a usar o conhecimento adquirido em novas ideias estratégias 

e projetos; melhora o aprendizado em geral; permite ao aluno ter consciência das suas 

forças e fraquezas em todas as áreas de aprendizagem e também fora da sala de aula. 

A principal razão para se desenvolver a metacognição é porque ela pode melhorar 

a aplicação de conhecimentos, habilidades e qualidades de caráter em situações além do 

contexto imediato em que foram aprendidos. Isso pode resultar na transferência de 

competências entre disciplinas – importante para os alunos que estão se preparando para 

situações da vida real, onde as divisões bem definidas das disciplinas não fazem sentido.  

 Introduzir o assunto metacognição para as crianças e os jovens na sala de aula 

pode ser de forma natural e competente, estimulando-os a serem mais metacognitivos, ou 

seja, mais conscientes e proprietários do próprio aprendizado. Metacognição pode ser 

explicada para os alunos como uma habilidade que todos podem conquistar. O uso de 

metáforas, ajuda a ratificar o entendimento. Como “dirigir o próprio cérebro”, isso 

provoca um envolvimento entre professor e aluno, resultando um aprendizado que será 

de fato posto em prática. 

O ideal é que a cada dia o professor peça aos alunos que descrevam como estão 

conduzindo seus cérebros, qual das maneiras de dirigir é mais benéfica e os leva a 

melhores resultados. Se estão sendo ativos ou passivos, se estão se arriscando em novos 

atalhos, ou preferem pistas antigas. A todo o momento estimular discussões e debates em 

sala, os motivando a falarem sempre que possível, para que a construção do pensamento 

seja feita de forma criteriosa e autônoma. 

 Sempre que possível, motivar os alunos para que escolham o que querem ler e 

sobre quais assuntos eles gostariam de aprender mais. Quando há um interesse genuíno 

em um tema, é mais fácil manter o interesse e a motivação no aprendizado, assim como 
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traçar estratégias e planejar os estudos. Como disse o psicólogo Herbert Gerjuoy, o 

analfabeto do século não será aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não sabe 

aprender, desaprender e reaprender. 

 

6. PRÁTICAS DESAFIADORAS PARA O PROFESSOR MEDIADOR NO 

DESENVOLVER DE UMA SOCIEDADE TECNOLÓGICA 

A nova geração possui um novo modelo de aprendizagem, assim surge novos 

desafios de abordagens do aprender a prender para o professor mediador, em que se faz 

necessário trabalhar com uma nova metodologia de ensino, se apoderando das 

ferramentas tecnológicas como recursos facilitadores da aprendizagem, pensando nessas 

novas tecnologias não como uma ameaça, mas como um dispositivo a mais para reforçar 

o interesse do aluno para um novo conhecimento.  

“Novas gerações têm adquirido o letramento digital antes mesmo de ter 

se apropriado completamente do letramento alfabético ensinado na 

escola. Esta intensa utilização do computador para a interação entre 

pessoas a distância, tem possibilitado que crianças e jovens se 

aperfeiçoem em práticas de leitura e escrita diferentes das formas 

tradicionais de letramentos e alfabetizações”. ( XAVIER, 2005, p. 23). 

Com o advento da informática em nossa sociedade, torna-se impossível que a 

educação fique indiferente a essa veracidade. Sendo assim o professor deve estar 

preparado para cumprir com efetividade o seu trabalho, transformando suas práticas 

educacionais em práticas inovadoras, não se permitindo enquadrar seus conteúdos apenas 

a uma metodologia tradicional de ensino, deve ampliar atividades que atendam a uma 

sociedade com desafios tecnológicos, preocupando-se sempre na melhor forma de mediar 

a construção do conhecimento ao aluno. 

Oferecer um ensino prazeroso contextualizada em um processo dinâmico, criativo 

e interdisciplinar por meio de um olhar crítico e libertador para desenvolver novas 

habilidades dos alunos é um dos objetivos de um professor mediador, fomentar o uso da 

informática na metodologia do aprender a aprender de forma significativa na prática 

pedagógica, para obter um processo auto reflexivo e utilizar-se de novas estratégias 

pedagógicas, explorando o computador como ferramenta do aprender a aprender de forma 

prazerosa e significativa é uma prática inovadora que possibilita dinâmicas educativas, 

envolvendo ferramentas tecnológica, é uma proposta intencionada de mudanças no 

cotidiano educacional. 
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“À prática pedagógica depende de toda equipe envolvida, em um 

trabalho coletivo, buscando diversas estratégias consideradas 

necessárias para o desempenho do exercício da educação, criando o que 

denomina ‘revolução de competências’, que só acontecerá se, durante a 

formação, os futuros e atuais docentes experimentarem-na 

pessoalmente”. (PERRENOUD, 1999, p.26). 

As instituições educacionais devem ter o compromisso em reformular seu Projeto 

Político Pedagógico (PPP) com adequações recorrentes a atual situação do contexto social 

tecnológico, recaindo para os professores a busca de capacitações para suprir à 

necessidade de aquisição de conhecimento que potencialize o saber do aluno diante do 

advento da informática. 

“A realidade imposta pela sociedade das tecnologias requer novos 

conhecimentos e a ampliação da escolaridade por parte de todos. 

Consequentemente, torna-se importante que as escolas repensem seus 

modelos pedagógicos”. (PROVENZO; WALDHELM, 2009, p.12). 

 

O professor que caminha de forma a tentar conhecer o aluno e entendê-lo em sua 

realidade, é um profissional que podemos considerar ativo, crítico empenhado no seu 

papel de ensinar, pois a partir do momento que se sente desafiado pelo aluno, este vive 

uma busca constante do aprendizado ao ensino. 

Estimular e explorar os diferentes recursos computacionais mostrando aos alunos 

que ainda possuem receio de fazer uso da informática a real necessidade de tal uso, torna-

se uma prática docente que possibilita não somente ao aluno como também ao professor 

uma dinâmica do aprender a aprender de forma coletiva e de cooperação, pois os alunos 

da contemporaneidade são nativos da informática e o professor tem o papal de mediador 

esse aluno para que ele perceba como este advento pode contribuir de forma positiva em 

seu aprendizado. 

 

7. CONCLUSÃO 

Através desta pesquisa pude assimilar melhor e refletir o quanto é importante à 

função do professor mediador, a fim de possibilitar o aprender a aprender a alunos que 

serão cidadãos formador de opiniões. É notório neste trabalho, que partindo do 

pressuposto do respeito e da confiança que aluno tem no professor o aprender a aprender 

torna-se mais significativo. 
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Quando um professor assume o papel de mediador do conhecimento, as suas 

didáticas, metodologias e avaliações são perceptivas através de seus próprios alunos, que 

adquirem um olhar crítico e reflexivo no âmbito escolar e não escolar, pois, este aluno 

está pronto para conviver em sociedade de forma autônoma, sendo defensor do seu direito 

de opinião, sabendo também respeitar e conduzir seu conhecimento, buscando sempre o 

aprender a aprender. 

 A escola ao assumir um papel de mudanças inovadoras no seu método de ensino, 

conduzida por professores mediadores, assume um ambiente onde se promove e se 

vivencie os quatro pilares da educação: aprender a conhecer, tornando prazeroso o ato de 

compreender, descobrir ou construir o conhecimento; aprender a fazer, motivar o aluno a 

praticar seu aprendizado; aprender a viver, respeitando seus limites e a vida em sociedade; 

aprender ser construindo sua autonomia. 

Então o trabalho do professor é motivar o aluno através de atividades que lhe 

causem desequilíbrios, pois o professor é o mediador do processo de construção do 

conhecimento, não unicamente apresentando as atividades, mas questionando, 

interrogando e fazendo o aluno a ter uma ação-reflexão-ação. 
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CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

EIXO TEMÁTICO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
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RESUMO 

O presente estudo tem como principal objetivo analisar a importância da Contação de 

História na Educação Infantil, pois é um tema que pode ser muito debatido e trabalhado. 

Como objetivo específico entender como as crianças da educação infantil desenvolve a 

linguagem oral e a criar o hábito da leitura através da Contação de História. A contação 

de história contribui para os aspectos sociais e cognitivos da criança, trazendo uma melhor 

aprendizagem para a criança, a despertar o gosto pela leitura. A motivação parte do 

professor que ao contar história vai despertando a curiosidade e a imaginação na criança 

em suas histórias contadas em sala de aula, na medida em que ouvem histórias infantis, 

pela família ou pela escola ela cria o habito da leitura, assim lhe proporcionando diversos 

sentimentos como o amor, alegria, tristeza, raiva, medo, ajudando a criança a interagir, a 

se socializar com seus colegas, professores e família, para que assim se desenvolva como 

pessoa e estimulo com a leitura. 

Palavras- Chave: Contação de História. Educação Infantil. Oralidade. 

 

SUMMARY 

The main objective of this study is to analyze the importance of History Counseling in 

Early Childhood Education, since it is a topic that can be debated and worked on. As a 

specific goal to understand how the children of early childhood education develops oral 

language and to create the habit of reading through Storytelling. Storytelling contributes 

to the social and cognitive aspects of the child, bringing a better learning to the child, 

awakening the taste for reading. The motivation is part of the teacher who tells the story 

of the child's curiosity and imagination in their stories told in the classroom, as they listen 

to children's stories, by the family or the school it creates the habit of reading, thus giving 

you various feelings such as love, joy, sadness, anger, fear, helping the child to interact, 

socializing with his colleagues, teachers and family, so that it develops as a person and 

encourages reading. 

Keywords: Storytelling. Child education. Orality. 
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INTRODUÇÃO 

A Contação de História na Educação Infantil é fundamental para seu 

desenvolvimento, os futuros professores devem valorizar a Contação de História, 

mostrando que isso é muito importante para vida do aluno. Pondo em prática essa 

atividade vai adquirir muitos objetivos que trará benefícios para criança. Seu principal 

objetivo é analisar a importância da Contação de História na Educação Infantil. 

Busatto (2006, p.74) afirma que a intenção de inserir a história no contexto escolar 

é de propiciar, cultura, conhecimento, princípios, valores, educação, ética, além de 

contribuir para uma boa construção de relacionamentos afetivos saudáveis, como: carinho 

e afeto bons tratos, cuidados pessoais, reeducação alimentar, autoestima, 

autoconhecimento e convivência social, isto tudo é possível com uma história contada 

com muita arte, que será fundamental para uma vida feliz e saudável, e para o 

fortalecimento das crianças na sociedade e inibir a violência, contribuindo diretamente 

para a formação do caráter e da personalidade e indiretamente para a sobrevivência do 

homem. 

A justificativa foi trazer a importância da Contação de História, como meio de 

desenvolvimento da criança, pensando em resgatar valores para a formação, mostrando o 

lúdico, a imaginação, a realidade e responsabilidade iniciado na educação infantil para 

despertar o gosto pela leitura. 

A motivação para o desenvolvimento deste estudo partiu do meu entendimento de 

que a leitura através da Contação de história é importante na vida da criança deve ser 

estimulada desde a infância. 

Há muito tempo que a Contação de história existe no mundo das escolas, mas 

muitos professores ainda não descobriram o quanto é importante e como podem ajuda-

las em sua missão quanto professor, pode-se dizer que a Contação de história na sala de 

aula é muito divertida e estimula na imaginação dos alunos e é claro despertar o interesse 

pela leitura. O professor com sua dedicação e imaginação ao contar história terá 

momentos de alegria e satisfação com sua atividade lúdica em sala de aula. 

                                                      Ao ouvir uma história, as crianças (e o leitor em geral) vivenciam no 

plano psicológico as ações, os problemas, os conflitos dessa história. 

Essa vivência por empréstimos, a experimentação de modelos de ações 

e soluções apresentadas na história fazem aumentar consideravelmente 
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o repertorio de conhecimento da criança, sobre si e sobre o mundo. E 

tudo ajuda a formar a personalidade. (SISTO, 2010, P.1) 

O contar história na educação infantil pode ser uma das ferramentas pedagógicas 

que deve ser valorizada, ela contribui para o desenvolvimento do aluno em todos os seus 

aspectos no seu processo de aprendizagem. 

 

 2. O QUE É CONTAÇÃO DE HISTÓRIA? 

A Contação de História é uma atividade que consiste em transmitir eventos na 

forma de palavras, imagens e sons muitas vezes pelo improviso ou embelezamento. É 

uma arte que pode se desenvolver por qualquer uma pessoa que gosta de contar história, 

se envolvendo no mundo da imaginação com as histórias já criadas e até mesmo com suas 

próprias criações. 

A Contação de História é um instrumento muito importante para ajudar a adquirir 

o gosto pela leitura, o desenvolvimento da linguagem, melhorar a escrita e em especial 

fazer a criança sonhar com esse mundo das histórias. 

Os contadores de histórias são importantes nesse processo, mostrando a criança à 

importância de ouvir histórias contadas por eles, a criança vai se desenvolvendo, dando 

vida aos seus sonhos. Os contadores de historia devem estar sempre prontos para enfrentar 

diversas situações, adaptando-se as mudanças radicais que o mundo apresenta a sua 

realidade. 

Contar história é algo que caminha do simples para o complexo e que implica 

estabelecer vínculos e confiança com os ouvintes. Contar história é confirmar um 

compromisso que vem de longe e por isso, atividades relacionadas às contações de 

histórias devem ser desenvolvidas com muito critério. (CAVALCANTI, 2002, p.83). 

A Contação de história na escola pode ser feita na sala de aula, na biblioteca ou 

em qualquer outro espaço que possa ser feita com criatividade e encantamento, para que 

todos ouvintes tenham muito interesse e satisfação ao ouvir e muitas das vezes se envolver 

nas historias. 

                                    O contar história parte do principio deste olhar, da necessidade de 

comunicação, da vontade de estar junto a outras pessoas e partilhar o 

sentimento que se move do coração e sai pelo olhar, da história 

oralizada pela palavra. Contar história hoje denota salvar o mundo 

imaginário. (SISTO, 2001) 
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No cotidiano da Educação Infantil a narração de histórias pode ser um excelente 

instrumento de trabalho para o professor, um novo caminho para a aprendizagem da 

criança consequentemente, para a formação de um aluno leitor. 

2.1 A CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

           Partindo da afirmativa de que empregamos a contação de histórias para promover 

estímulos à leitura, podemos então dizer que sonhar imaginar, sentir, são contribuições 

essenciais nesse processo. 

            A leitura de histórias na educação da infância possibilita a inserção da criança no 

mundo fictício. É muito comum se imaginar em uma determinada cena, vivendo um 

personagem ou interagindo com o enredo. Nesses momentos, torna-se perceptível a 

interligação entre as narrações e a imaginação da criança, que se encontra livre para guiar-

se pela sua própria criatividade, sobre sua maneira particular de interpretar o que está 

ouvindo. Mas é preciso pensar as possibilidades dessas leituras em aspectos mais amplos. 

Desta forma, BRANDÃO (2016, p. 41-42), ressalta que:  

A leitura de histórias permite ainda que as crianças aprendam sobre a 

direção da escrita, sobre a existência de outros sinais gráficos diferentes 

das letras, como os sinais de pontuação, podendo também localizar 

letras e palavras já conhecidas ou perceber rimas e a presença de 

palavras “dentro” de outras, conhecimentos importantes no processo de 

alfabetização. BRANDÃO (2016, p. 41-42). 

A contação de histórias atenta nas crianças o desenvolvimento de operações 

mentais auxiliares na construção dos significados das palavras ouvidas, de forma que 

incorporadas ao contexto da história, possam, além de enriquecer o seu vocabulário, 

auxiliar no desenvolvimento da leitura e da escrita.  

Para Faria (2010), existem três níveis de leitura: o primeiro é o tato, o prazer de 

tocar o livro com o papel agradável, com ilustrações, figuras e planejamento gráfico 

caprichado. Depois vem o emocional é aquele em que a fantasia e a liberdade das emoções 

mostram o que ele faz e o que provoca em nos, por último o nível racional que está ligado 

para autora, ao plano intelectual da leitura.  

As contribuições de uma contação de histórias são distinguidas como um 

importante auxiliar na formação das crianças, na compreensão e absorção dos 

significados, assim como o desenvolvimento das práticas leitoras.  
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As crianças que escutam as histórias incorporam uma atitude analítica 

exemplificada pelo orador, por meio de seus comentários e problematizações durante a 

contação de histórias, permitindo o desenvolvimento do seu senso crítico. 

A leitura é um estímulo para desenvolver a capacidade crítica de interpretação e 

interação, oferecendo, assim um contato com seu mundo imaginário. É nesta fase que 

todos os hábitos se formam, por isso a importância de formar leitores desde pequenos. 

 

3. FORMANDO CRIANÇAS LEITORAS 

A leitura é um estímulo para desenvolver a capacidade crítica de interpretação e 

interação, oferecendo, assim um contato com seu mundo imaginário. É nesta fase que 

todos os hábitos se formam, por isso a importância de formar leitores desde pequenos. 

Sabemos que quanto, mas cedo à criança entra em contato com os livros e com a 

leitura será melhor, nos primeiros anos de vida a criança dependem dos seus pais e 

daqueles que os rodeiam como o professor e outras pessoas da família.  

Esse trabalho de formar leitores tem que se trabalhar com ideias relativas para que 

assim a criança possa despertar o interesse e o aprendizado da leitura que é um processo 

que tem que ser acompanhado pela família e professores da criança, para que possa 

alcançar suas metas.  

Isso será importante para que aprendam a ler e também escrever suas próprias 

histórias no futuro. Os pais também deve ter seu principal papel de ajudar nesse processo 

de crescimento e aprendizagem, onde os orientam e estimulam em suas leituras, sejam os 

professores com seu papel de ensinar, vai ter sempre seu interesse de executar essa 

atividade, que é uma atividade diferente, lúdica que enriquece o crescimento do aluno, 

desenvolvendo através de sua teoria e prática de modo que possa mostrar a importância 

de refletir e estudar.  

A leitura deve ser uma experiência gratificante, ler histórias, levar a bibliotecas, 

livrarias e ajudar a ler são excelente oportunidade para desenvolver o gosto e hábito de 

ler, a criança que se formará leitora ganhará conhecimentos, valores, a ter uma boa escrita, 

a ter criatividade, imaginação, enriquecendo seu vocabulário e se expressar melhor. 

Segundo JOLIBERT (1994, p.14):       
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É lendo que nos tornamos leitor e não aprendendo primeiro para ler 

depois: não é autentico tentar uma diferencia, nem no tempo, nem na 

natureza da atividade, entre “aprender a ler e ler”. Ler é entender o 

sentido das coisas, por isso entender ou outro. Quem ler se transforma 

através do sentido que as palavras produzem. 

Consequentemente, os adultos tem seu papel principal na aproximação da criança 

à leitura, compreende-se que ler junto é também uma experiência essencial para ambas. 

É importante levar para dentro de casa livros para leituras como parte integrante da 

educação. 

Para Ribeiro, Gonçalves e Zanella (2005) “o ato de ler pode ser um ato 

transformador quando questiona, busca e inquieta a vida dos seres humanos, e traz em si 

uma característica fundamental: a de formar sujeitos” (p.47). 

Segundo Freire (1981) ninguém começa a ler a palavra, pois a primeira coisa que 

temos a nossa disposição para ler é o mundo, ao trazer conosco nossa experiência de vida. 

Ainda ressalta a importância de realizarmos uma leitura crítica e afirma que o gosto pela 

leitura se desenvolve a partir do momento em que os conteúdos estejam de acordo com 

nossos interesses e necessidades. Sendo assim o autor nos leva a pensar que: 

[...] de alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a 

leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas 

por certa forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, quer dizer, de 

transformá-lo através de nossa prática consciente. (PAULO FREIRE, 

1981, p.13). 

Narrar histórias é um fato cotidiano, presente na vida das pessoas das diferentes 

classes sociais, sendo transmitido entre os antepassados, preservando o seu objetivo 

primordial. 

Para Coelho (2002, p. 10) a história faz todos sorrirem a aula passa ser uma 

divertida brincadeira e até gente grande volta a ser criança como ela mesma fala se “ate 

gente grande volta a ser criança gosta de história imaginem as crianças”. Mas que para 

isso aconteça o narrador deve estar consciente de que importante é a história, ela apenas 

conta o que aconteceu, emprestando vivacidade à narrativa. 

É importante que na educação infantil desenvolva atividades junto as crianças, 

que possibilitem o gosto pela leitura e que dessa forma elas possam compreender o 

processo de escrita, entender o porquê, como se escreve e para quê. Atividades que, 
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podem ser estimuladas através da contação de história, na hora de formar círculo, ou na 

hora do conto, ou como queira fazer nesse momento. 

As crianças aprendem a esperar mais tempo até ter sua vez de                                                                

Interagir reconhece a linguagem narrativa e podem até reproduzir                                                                

a história que escutaram, fazem predições sobre a continuação da                                                                 

história, aprendem a prestar atenção, adquirem conceitos sobre o                                                                

que está impresso, e imitam o modelo de leitor do adulto.                                                                           

(TEBEROSKY e COLOMBER, 2003, p. 24). 

O contar histórias passou a ser entendido como uma alternativa para se atingir 

subsídios no redimensionamento no agir pedagógico da educação infantil, estabelecendo 

linhas muito mais positivas na ação educativa, facilitando no processo da aprendizagem. 

 Cardoso (2012) cita algumas sugestões de atividades como: trabalhar o faz de 

conta, proporcionando momentos em que a criança possa experimentar sons, palavras e 

imitar situações de comunicação que vivencia no dia a dia; atividades de roda que possam 

abordar diferentes assuntos sendo eles: combinados do grupo, relatos de experiências 

vividas, registro da rotina e chamada; cantar músicas, trabalhando o gênero poesia, entre 

outras. 

 Acredita-se que é estimulando as crianças a imaginar, criar, envolver-se, que se 

dá um grande passo para o enriquecimento e desenvolvimento da personalidade, por isso, 

é de suma importância o conto; acredita-se, também, que a contação de história pode 

interferir positivamente para a aprendizagem significativa, pois o fantasiar e o imaginar 

antecedem a leitura.  

 Utiliza-se da leitura, através da contação de histórias, como metodologia para o 

desenvolvimento dos sujeitos e melhoria de seu desempenho escolar, respondendo a 

necessidades afetivas e intelectuais pelo contato com o conteúdo simbólico das leituras 

trabalhadas. 

 Ao considerar a contação de histórias como portadora de significados para a 

prática pedagógica, não se restringe o seu papel somente ao entendimento da linguagem. 

Preserva-se seu caráter literário, sua função de despertar a imaginação e sentimentos, 

assim como suas possibilidades de transcender a palavra.  

 A ação de contar histórias deve ser utilizada dentro do espaço escolar, não 

somente com seu caráter lúdico, muitas vezes exercitado em momentos estanques da 

prática, como a hora do conto ou da leitura, adentrar a sala de aula, como metodologia 
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que enriquece a prática docente, ao mesmo tempo em que promove conhecimentos e 

aprendizagens múltiplas. 

  

 4. CONCLUSÃO 

 Ao analisar este trabalho foi possível perceber que através da Contação de 

História o professor pode tornar a aprendizagem mais clara e atraente para os alunos da 

educação infantil.  

O professor que utiliza a contação de história como recurso em sala de aula 

estimulará a imaginação das crianças, desenvolvendo nelas a capacidade cognitiva do 

entendimento nos livros, tendo como objeto informação e descontração.  

A contação de história na educação infantil proporciona grandes momentos de 

interação entre aluno e professor é uma forma diferente e prazerosa de ensina-los. 

Realizando essa atividade, tanto o professor como aluno ganhará grandes 

momentos de aprendizagem e conhecimentos pela leitura, permitindo trazer um bom 

desenvolvimento. É fundamental que a criança seja estimulada a todo tempo, para que 

assim possamos perceber o quanto a contação de história se torna contribuinte no seu 

desenvolvimento infantil. 

O professor ao se dedicar a essa atividade que também é lúdica pode instigar a 

criança a imaginar utilizando recurso, criando maneiras e formas criativas na hora da 

contaçaõ de história fazendo com que a criança goste da historia se interesse em aprender 

a ler para se tornar um leitor. 

         Nesse processo de pesquisa espera-se despertar nos professores e educadores da 

educação infantil um interesse maior por contar histórias tornando assim investigadores 

de novas descobertas e conhecimentos que conduzem a uma forma atraente e significativa 

de ensinar e aprender. 
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A MÚSICA COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO 

DESENVOLVIMENTODA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

EIXO TEMÁTICO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                
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RESUMO 

Este artigo tem por objetivo principal discutir a música como ferramenta pedagógica no 

processo de desenvolvimento das crianças na educação infantil, Outro objetivo é mostrar 

que a música traz benefícios satisfatórios para os alunos não só dentro, mas também fora 

da sala de aula. A metodologia adotada trata-se de uma pesquisa qualitativa e 

bibliográfica. O referencial teórico tomou por base as teorias de VYGOTSKY(1996),  

BRITO (2003) e CHIARELLI (2005). O texto traz a problemática de que muitos 

professores da educação infantil não sabem trabalhar de forma adequada à música. O 

docente precisa ter o conhecimento de que a música quando bem trabalhada desperta o 

interesse da criança ao aprendizado. A escolha do tema parte do desejo de mostrar o 

quanto a musica pode auxiliar no aprendizado infantil. O trabalho justifica-se pela 

preocupação em entender que a música faz com que as crianças aprendam com mais 

facilidade. O problema abordado neste estudo foi: se a música é uma ferramenta 

pedagógica capaz de promover o desenvolvimento infantil. Concluo que é preciso debater 

a importancia da musica na educação infantil. 

Palavras-chave: Aprendizagem. Ferramenta pedagógica. Musicalização. 

  

ABSTRACT 

This article aims to discuss music as a pedagogical tool in the development process of 

children in early childhood education. Another goal is to show that music brings 

satisfactory benefits to students not only in but also outside the classroom. The 

methodology adopted is qualitative and bibliographical research. The theoretical 

framework was based on theories of VYGOTSKY (1996), BRITO (2003) and 

CHIARELLI (2005). The text raises the problem that many nursery teachers do not know 

how to work properly in music. The teacher needs to have the knowledge that the music 

when well worked arouses the child's interest in learning. The choice of the theme starts 

from the desire to show how much music can help in children's learning. The work is 

justified by the concern to understand that music makes children learn more easily. The 

problem addressed in this study was whether music is a pedagogical tool capable of 

promoting child development. I conclude that it is necessary to discuss the importance of 

music in early childhood education. 
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Keywords: Learning. Pedagogical tool. Musicalization. 

 

INTRODUÇÃO 

A palavra música segundo vários autores de livros de teoria musical, é a arte dos 

seres que se manifestam em nossos sentimentos, assim sendo somos prova de que a 

música mexe muito com o nosso ser seja ela como for independente do gênero ou ritmo. 

Assim a música se torna facilitadora no processo de aprendizagem principalmente na 

educação infantil. 

A formação de crianças pequenas tem sido pauta nos estudos e discussões 

pedagógicas da atualidade. Torna-se evidente que crianças pequenas adquirem o 

aprendizado de formas diferentes dos adultos e necessitam não de metodologias 

diferenciadas, mas também de ferramentas que lhes estimulem o envolvimento 

pedagógico e a criatividade.  

Este trabalho tem por objetivo principal discutir a música como ferramenta 

pedagógica no processo de desenvolvimento das crianças na educação infantil, além de 

debater o entendimento de como a prática musical em sala de aula pode ajudar os 

professores em suas metodologias de ensino. Tem como objetivo também mostrar que a 

música traz benefícios satisfatório para os alunos não só dentro, mas também fora da sala 

de aula, o intuito é mostrar a necessidade de encorajar os discentes a utilizar a música 

como ferramenta fundamental para melhorar e tornar mais prazeroso o aprender. 

De acordo com o pensamento de Vygotsky e a teoria de Gardner a musicalização 

gera na criança a chamada inteligência musical, quando bem contextualizada a música 

contribui para o desenvolvimento do intelecto melhorando e contribuindo para o seu 

desenvolvimento. 

As escolas hoje trabalham a música dentro das salas de aula, mas não consideram 

os aspectos emocionais que ela pode proporcionar como a influência. A música faz com 

que as crianças aprendam com mais facilidade e se sintam mais acolhidas no ambiente de 

estudo. Desta forma, “a escola é o local para a criança aprender os signos culturais comuns a 

todo o mundo, sendo o lugar mais importante da nossa cultura”. (VYGOTSKY, 1996, p. 8). 

O interesse pela escolha desse tema se deu através das minhas leituras e pesquisas 

de como a música é pouco trabalhada em sala de aula pelos professores, dessa forma é de 
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fundamental importância que os mesmos estejam sempre engajados na concepção de 

utilização da musicalização em suas práticas pedagógicas dentro da sala de aula. 

. O problema abordado neste estudo parte do seguinte questionamento: se a música é uma 

ferramenta pedagógica capaz de promover o desenvolvimento infantil. 

 A estruturação do trabalho tem como cunho o referencial metodológico a 

pesquisa bibliográfica. Por meio da ação continua e gradual deste estudo pretende fazer 

com que os educadores da educação infantil mostrem as contribuições da música e a sua 

importância na educação  

Sabemos que a musicalização na educação infantil está relacionada a uma 

motivação diferente de ensinar, em que é possível favorecer a autoestima, socialização e 

o desenvolvimento do gosto e do senso musical das crianças dessa fase. O trabalho tem o 

propósito de mostrar a importância da música na educação infantil de forma lúdica e 

atraente. Durante o projeto serão realizadas atividades interdisciplinares, promovendo a 

construção do conhecimento crítico e estimulando a importância da música na educação 

infantil. 

 

2.  O QUE É A MÚSICA? 

Desde a antiguidade a música sempre esteve presente nos mais diversos povos 

como nos gregos, egípcios e árabes. A palavra música se origina da mitologia grega e 

significa “a arte das musas”. As musas eram divindades celestiais que inspiraram as artes 

e as ciências e tinham Orfeu, filho de Apolo, como seu Deus. Orfeu na mitologia grega 

foi o deus da música. 

A música é uma importante ferramenta pedagógica que auxilia o desenvolvimento 

da criança se bem planejada e contextualizada. Assim, a música é uma sucessão de sons 

combinados a fim de se produzir melodia ou “arte de combinar sons, e formar com eles 

melodia e harmonia. A linguagem musical pode ser um meio de ampliação da percepção 

e da consciência, porque permite vivenciar e conscientizar fenômenos e conceitos 

diversos”. (BRITO, 2003, p. 26). Há, pois, várias formas de se conceituar a música isso 

vai depender do ponto de vista e da perspectiva teórica que se aborda.  

Nesta perspectiva, a música evoluiu através dos séculos, resultando numa grande 

variedade de gêneros musicais, entre eles, a música sacra ou religiosa, a erudita ou 

clássica, a popular e a tradicional ou folclórica. Cada um dos gêneros musicais possuem 

uma série de subgêneros e estilos.  
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“A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de 

expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio 

da organização e relacionamento expressivo entre o som e o silencio. A 

música está presente em todas as culturas, nas mais diversas situações: 

festas e comemorações, rituais religiosos, manifestações cívicas, 

políticas etc”. (BRASIL, 1998, P. 45).  

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

A concepção do aluno de aprender passa pelo principal questionamento do porquê, 

na educação formal, as escolas de Educação Infantil devem trabalhar com a 

musicalização? Esta resposta pode ser melhor explicada quando observamos a questão 

que passe por entre as práticas musicais encontradas nas escolas e se difunda entre os 

educadores. Música é só um conhecimento, mas um conhecimento que desenvolve, 

amplia os campos a frente de um aluno.  

Musicalização é um processo de desenvolvimento para um aluno na construção 

do conhecimento musical com o objetivo de despertar e desenvolver o gosto musical da 

criança, contribuindo para sua capacidade de criação e expressão artística. A música pode 

ser utilizada em vários momentos do processo de ensino-aprendizagem, sendo de grande 

importância na busca do conhecimento, permitindo avanços no desenvolvimento lúdico, 

criativo, emotivo e cognitivo. 

Na primeira infância, a criança vai construindo um repertorio de sons sem sentido 

semântico, o balbucio, que funciona como ponte entre escuta e fala, o que ocorre ainda 

nos primeiros meses de vida. Conforme os estímulos aos quais a criança é exposta, o 

balbucio pode assumir significado musical intencional. “Nessas trocas musicais entre 

balbucio, som, música e palavras são criados vínculos afetivos entre criança e música, 

outras crianças e todas que estão ali envolvidas” (BRITO, 2003). As entidades escolares 

devem incentivar a interdisciplinaridade e suas várias possibilidades, pois a música ajuda 

em todas as fases e etapas do ensino. 

O trabalho com a música, bem como o uso de outros meios artísticos, pode 

promover a participação, a cooperação, socialização, e assim destruir as barreiras que 

atrasam o desenvolvimento curricular do ensino. No entanto, para isso acontecer é 

necessário a revisão dos métodos, da fundamentação, das bases que orientam as várias 

atitudes didático-pedagógicas dos conteúdos disciplinares. 
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A música no ambiente escolar infantil nos faz enxergar elementos que vão além 

das paredes da escola. É ver a música como elemento cultural, que nos mostra o 

desenvolvimento da própria humanidade e suas tradições. A música se constitui elemento 

de fundamental importância para desenvolvimento infantil uma a que estimula 

a inteligência e a interação social. Podemos dizer que as atividades que envolvem músicas 

ou que se desenvolvem através dela permite que a criança construa conhecimento sólido 

de si mesmo e do mundo que a rodeia. 

           Em 1998, foi publicado, pelo Ministério da Educação (MEC) o Referencial 

Curricular Nacional para Educação Infantil – RCNEI (Brasil, 1998). Esse documento 

torna-se orientação metodológica no ambito da  educação infantil, nele, o ensino de 

música está centrado em visões novas como a experimentação, que tem como fins 

musicais a interpretação, improvisação e a composição, ainda abrange a percepção tanto 

do silêncio quanto dos sons. 

O RCNEI da ênfase à presença da música na educação infantil, o documento traz 

orientações, objetivos e conteúdos a serem trabalhados pelos professores. A concepção 

adotada pelo documento compreende a música como linguagem e área de conhecimento, 

considerando que está tem estruturas e características próprias, devendo ser considerada 

como: produção, apreciação ereflexão.(RCNEI,1998).   

 

‘‘O ambiente sonoro assim como a presença da musica em diferentes e 

variadas situações do cotidiano fazen com que as crrianças aprendam o 

processo de musicalização de forma intuitiva’’. ( Brasil, 1998.p.51). 

A música atualmente é considerada uma linguagem que contribui na formação dos 

seres humanos no que diz respeito aos conhecimentos sensíveis, na criação e na reflexão 

dos mesmos. O docente precisa promover as iniciativas coletivas e individuais, acolhendo 

as ideias das crianças e fazendo com que elas coloquem em prática atraves de atividades 

diversificadas que otimizem a ampliação de conhecimento. Para que isso aconteça é 

preciso promover a sua interação e envolvimento em diversas atividades musicais. 

‘‘Trazer a música para o nosso ambiente de trabalho exige, 

prioritariamente, uma formação musical pessoal e também atenção e 

disposição para ouvir e observar o modo como bebês e crianças 

percebem e se expressam musicalmente em cada fase de seu 

desenvolvimento, sempre com o apoio de pesquisas e estudos teóricos 

que fundamentam o trabalho’’. (BRITO, 2003, p. 35) 

 ‘‘Ensinar musicas nas escolas não tem como meta final tornar as crianças músicos 

e/ou musicistas, mas despertar nelas um olhar crítico sobre a música que está ao seu redor, 
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trabalhando elementos musicais ludicamente, de maneira prazerosa e enriquecedora. 

Gainza’’ (1988, p. 88).                                                                                                                                           

2.2 A PRÁTICA MUSICAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A cultura está relacionada a prática da educação musical na educação infantil e os 

saberes que os educadores possuem através das experiencias pessoais, são fundamentais, 

pois, os cursos de formação de professores, em geral não contemplam a música em 

nenhuma das suas disciplinas. O que acontece na prática é o exercício realizado por alguns 

educadores que trabalham músicas ou atividades do gênero mais por conta própria, por 

entenderem a contribuição da música no desenvolvimento da criança. 

A música pode ser trabalhada de forma constante nas salas de aula, como por 

exemplo, para cantar canções em que as crianças digam seus nomes e os nomes de seus 

colegas, contribuindo assim para uma interação muito interessante entre os alunos. 

Dessa forma, além de promover a socialização, a música oferece grande apoio em 

todo processo de dedenvolvimento da aprendizagem por favorecer a ludicidade, a 

memória e a criatividade Quando falamos no processo de usar a música na educação 

infantil, temos de lembrar que as crianças usam sons de forma espontânea, cantam e criam 

suas próprias músicas. 

“Gravar sons e pedir para que as crianças identifiquem cada um, ou 

produzir sons sem que elas vejam os objetos utilizados e pedir para que 

elas os identifiquem, ou descubram de que material é feito o objeto 

(metal, plástico, vidro, madeira) ou como o som foi produzido (agitado, 

esfregado, rasgado, jogado no chão). Assim como são de grande 

importância as atividades onde se busca localizar a fonte sonora e 

estabelecer a distância em que o som foi produzido (perto, longe). Para 

isso o professor pode andar entre os alunos utilizando um instrumento 

ou outro objeto sonoro e as crianças vão acompanhando o movimento 

do som com as mãos”. (Chiarelli, 2005. p.4). 

Quando se trabalha a música em sala de aula é importante explicitar que o trabalho 

não se limita apenas em  cantar ou dançar, é necessário discutir o tema da canção a ser 

cantada, ouvir a opinião das crianças eles querem dizer, o que entendem e se têm alguma 

canção para sugerir sobre o assunto pertinente aquele momento da aula. As crianças 

possuem uma bagagem musical, mesmo que pouca e podem contribuir com suas opiniões 

e sugestões vão se aproximando da música de forma alegre, podendo potencializar suas 

visões de mundo pela música, tendo o professor a sensibilidades de tratar a música com 
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exercícios alegres e interessantes e pedagógicos que ajudem as crianças a se 

desenvolverem e a aprenderem mais. 

As crianças quando ouvem musica dançam, se soltam, descobrem seu corpo e 

como ele se movimenta. Batem os pés no chão, batem palmas e, além disso, aprendem 

com a letra da música vem com assuntos que tratam do cotidiano escolar. Felinto (2000) 

mostra uma versão diferente e correta para a musica atirei o pau no gato: Não atire! O pau 

no ga-tô-tô! Por que isso-sô! Não se faz-faz-faz! O gati-nhô-nhô, É nosso ami-gô-gô, Não 

se deve, Maltratar os animais, Miau! 

 

3. BENEFÍCIOS DA MÚSICA 

Na educação infantil existem diversas possibilidades de se trabalhar a música e os 

benefícios que ela pode oferecer. Os materiais podem ser diversos, não necessariamente 

é preciso dispor de materiais caros. Isso evidencia que um trabalho criativo e competente 

colaborará com a criança para desenvolver sua criatividade, socialização, expressão e 

também serve como estímulo para o aluno da educação infantil aprender mais e de forma 

contextualizada. 

A música possibilita aos alunos  realizar funções motoras e intelectuais, bem como 

relacionar-se com o meio social. Essas ferramentas de trabalho caem para os professores 

como meios facilitadores deste método, Além de contribuir para deixar o ambiente escolar 

mais alegre, a música oferece um efeito calmante após períodos de atividades físicas e 

atividades que exigem esforços como visitas a ambientes externos, reduz o estresse em 

momentos de avaliação, e também pode ser usada como um método no aprendizado de 

todas as disciplinas. 

“os métodos modernos da pedagogia musical estão absolutamente 

corretos ao propor atividades de escuta ativa, não somente para evitar 

que os alunos, se não tiverem nada de preciso a fazer, conversem ou se 

evadam da aula através de devaneios, mas por que faz parte da natureza 

da obra musical despertar uma admiração ativa: o objetivo da escuta 

ativa não é chegar a uma espécie de êxtase teológico, mas despertar 

emoções controladas, que integrem a alegria ao conjunto da pessoa, 

tanto na sua sensibilidade quanto na sua compreensão”. (SNYDERS 

1997. p.27) 

A músicalização é um grande meio de socialização e uma área de conhecimento, 

além de ser  um instrumento facilitador de aprendizagem, ela é uma arte que incorpora 

coordenação motora, memorização, atenção,  é através da música que a criança se 
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expressa e manifesta-se, de forma alegre aos que dela se aproximam, dá um sentido á sua 

vida, de se enobrecer, porque a música manifesta os sentimentos, emoções e a criança se 

enriquece culturalmente. A música tem o poder de causar impactanto na construção do 

conhecimento e principalmente no desenvolvimento infantil. A música é uma arte que 

deve etar presente no âmbito escolar, pois ela proporciona ao aluno um aprendizado 

emotivo com o mundo global. Na sala de aula ela pode auxiliar de forma significativa na 

aprendizagem. Enfim, a música é um instrumento facilitador do processo de ensino-

aprendizagem e deve ser possibilitado o seu incentivo e o seu uso  nas escolas. 

‘As cantigas de ninar, as canções de roda, as parlendas e todo tipo de 

jogo musical têm grande importância... Os momentos de troca e a 

comunicação sonoro-musicais favorecem o desenvolvimento afetivo e 

cognitivo, bem como a criação de vínculos fortes tanto com os adultos 

quanto com a música’. (BRITO, 2003, p. 35) 

 

A música tanbem é benefica para a criança quanto ao poder de concentração, além 

de melhorar sua capacidade de aprendizagem em matematica facilitando também o 

estimulo na expressão corporal, coordenação motora, foco, contato com outras culturas, 

criatividade memória e etc. A criança Quando ouve ou canta uma música, ela vai 

armazenando palavras ao seu domínio. Mesmo quem não está alfabetizado vai 

adquirindo, ao longo do aprendizado, elementos que serão úteis para a formação das 

frases. 

A dicção também é um aspecto que pode ser aprimorado por meio da música.O 

contato com o som e a música provoca estímulos que possibilitam que a criança se 

expresse por meio do corpo. Seja demonstrando o que ela sente ao ouvir um música, 

cantando ou na realização de movimentos mais refinados, como bater palma, tocar um 

determinado ritmo ou fazer um acorde. 

 

4. CONCLUSÃO 

Através deste trabalho compreende-se entender os aspectos favoráveis que o 

ensino de música em sala de aula pode proporcionar às crianças da educação infantil, bem 

como verificar a importância do seu aprendizado e sua contribuição na socialização das 

crianças podendo assim  perceber as formas de interação desta com os demais eixos de 

trabalho.  
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A maneira de como a música pode ser trabalhada nas salas de aula da educação 

infantil e entender o significado da música enquanto ferramenta pedagógica também 

foram destacadas neste estudo. Através da  pesquisa verificouse que a música precisa  ser 

trabalhada com brincadeiras e canções, aqui compreendidas como atividade de canto 

liderado pelo educador e acompanhadas pelas crianças de forma criativa.  

Concluo este trabalho destacando que é preciso debater a formação do professor 

em relação ao uso da música na educação infantil e o caminho deve ser uma formação no 

período da graduação. É com base no dia a dia com a música na sala de aula, com as 

atividades desenvolvidas pelos professores no cotidiano da educação infantil e das 

experiências pessoais com a música, que nascerá uma prática pedagógica que contemple 

a música como elemento importante que venha a colaborar com o trabalho e o 

desenvolvimento da criança.  

A música aliada ao ensino é entendida por muitos autores pesquisados como 

importante ferramenta pedagogica. O ensino de música aqui discutido não é o de 

formação de instrumentistas, concertistas e nem dominar instrumentos ou cantar 

almejando uma carreira profissional como músico. O aluno pode sim no futuro almejar 

uma dessa carreiras, mas o ato do professor cantar, trabalhar a música ou tocar algums 

instrumento, deve ter como objetivo o desenvolvimento da criança, aliando a música a 

elementos pertinentes do curriculo da educação infantil. 

Desta forma, essa pesquisa repensado o papel da música na educação infantil, não 

só criticando os professores, mas revendo sua formação, os recursos que eles tem a sua 

disposição, e tentando ressignificar a música na educação infantil, mostrando que é 

possivel uma prática consistente com a música na educação infantil. Acredito ser 

fundamental que as professoras tenham essa conciência, mas ainda são necessárias 

politicas que envolvam a formação dos professores para atuação com música e melhores 

recursos para seu trabalho em sala. 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL E 

INCLUSIVA 

EIXO TEMÁTICO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a importância da formação de educadores 

para lidar com desafios encontrados no processo educacional de pessoas com 

necessidades especiais ou educativas. Além disso, entender quais os maiores desafios 

encontrados em sala de aula e discutir qual a importância das leis que asseguram a 

educação para esse público. Assim sendo, o problema de pesquisa aqui tratado é: qual a 

importância da formação de professores para a educação inclusiva? A justificativa para 

a produção deste trabalho se deu pelo fato de existir uma deficiência significativa em 

relação à formação de professores para essa área, o que dificulta bastante a inclusão 

escolar de crianças com necessidades especiais e inclusivas. Desta forma, este estudo, 

trata-se de uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico. A motivação para o 

desenvolvimento deste tema, partiu do entendimento das dificuldades vivenciadas por 

professores no trato educacional de crianças com necessidades especiais ou educativas 

e como essas limitações acabam por prejudicar o processo de ensino aprendizagem 

desses alunos. Isso se dá principalmente pela deficiência dos cursos de formação de 

educadores posto que não preparam os profissionais da educação para lidar com as 

dificuldades educacionais encontradas na profissão. O processo de inclusão 

educacional, ainda parece ser excludente, é preciso preparar o professor para acolher e 

entender as diferenças no processo de ensino aprendizagem. 

Palavras-chave: Educação Especial e Inclusiva. Formação de Professores. Formação 

Continuada. 

 

ABSTRACT 

This work aims to reflect on the importance of training educators to deal with challenges 

encountered in the educational process of people with special needs or educational. In 

addition, understand the major challenges encountered in the classroom and discuss the 

importance of laws that ensure education for this audience. Thus, the research problem 

discussed here is: what is the importance of teacher education for inclusive education? 

The justification for the production of this work was due to the fact that there is a 

significant deficiency in relation to teacher training for this area, which makes it difficult 

to include children with special and inclusive needs at school. Thus, this study is a 

qualitative research of a bibliographic nature. The motivation for the development of 
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this theme, started from the understanding of the difficulties experienced by teachers in 

the educational treatment of children with special or educational needs and how these 

limitations end up harming the learning process of these students. This is mainly due to 

the lack of training courses for educators since they do not prepare education 

professionals to deal with the educational difficulties encountered in the profession. The 

process of educational inclusion still seems to be exclusive, it is necessary to prepare 

the teacher to accept and understand the differences in the process of teaching learning. 

  Keywords: Special and Inclusive Education. Teacher training. Continuing Education. 
 

INTRODUÇÃO 

A educação Especial e Inclusiva precisa ser repensada no sentido de que são 

necessárias mudanças no processo de ensino-aprendizagem. Os professores devem ser 

preparados adequadamente no seu processo de desenvolvimento profissional desde sua 

formação inicial até a continuada sendo baseado em princípios e leis, tendo em vista 

contemplar as necessidades de alunos com necessidades especiais. 

Atualmente o grande desafio em relação aos cursos de formação de professores 

é o de produzir conhecimentos que promovam atitudes que permitam que os educadores 

possam desempenhar de maneira responsável seu papel em relação a educação inclusiva. 

Nessa perspectiva é necessário destacar a necessidade de que hajam políticas públicas 

educacionais que defendam práticas mais inclusivas e que adeque a formação de 

professores as necessidades atuais de forma que desenvolva habilidades educacionais 

de acordo coma realidade de cada aluno. 

O presente trabalho apresenta uma reflexão sobre a formação do professor em 

relação a educação especial e inclusiva, tendo o seguinte problema de pesquisa: Qual a 

importância da formação de professores para a educação inclusiva?Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa e bibliográfica. Ela se dará através da análise de conteúdos de Silva 

(2001), Castro (2003), Baú (2009), além da declaração de Salamanca (1994), LDB 

(1996), entre outros conteúdos referentes ao tema. 

A Justificativa para a produção desse trabalho se dá ao fato de que existe ainda 

uma deficiência muito grande em relação a formação de professores para essa área, o 

que dificulta bastante a inclusão escolar de crianças com necessidades especiais e 

inclusiva. Tendo como objetivos, debater a importância da formação de educadores para 

lidar com desafios encontrados no processo educacional de pessoas com necessidades 

especiais ou educativa; assim como, refletir sobre as consequências da falta de formação 

dos mesmos pra lidar com esses alunos; além de buscar entender quais os maiores 
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desafios encontrados em sala de aula pelos professores e discutir qual a importância das 

leis que asseguram a formação continuada para professores que atendem a esse público. 

O que me motivou a essa pesquisa foi justamente perceber a dificuldade de 

professores de crianças com necessidades especiais ou educativas de lidar com esses 

alunos, prejudicando o processo de ensino aprendizagem dos mesmos. Essa dificuldade 

se dá principalmente pela deficiência dos cursos de formação de educadores que ainda 

não preparam os mesmos para lidar com as dificuldades educacionais encontradas na 

profissão. 

 

2.O PROCESSO DE INCLUSÃO EDUCACIONAL E SUAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

Inspirados em modelos educacionais da Europa e Estados Unidos, iniciou-se 

aqui no Brasil atendimento as pessoas com necessidades especiais, já no século XIX. 

Essas iniciativas tornaram-se isoladas e despertarão o interesse de alguns educadores 

pelo atendimento educacional das pessoas com necessidades especiais. A inclusão na 

educação brasileira ocorreu somente no final dos anos cinquenta e início da década de 

sessenta no século XX. 

Na metade do século XIX existiu no Brasil um período de realizações no campo 

da educação, nesse período ocorreu a criação de duas instituições públicas para atender 

pessoas com necessidades especiais: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos (atual 

Instituto Benjamin Constant) em 1854, e Instituto Surdos-Mudos (hoje, Instituto 

Nacional da Educação dos Surdos – Ines), que foi fundada em 1856. Esses dois institutos 

foram considerados um ato importante em relação a educação especial e inclusiva, pois 

nesse momento não havia ainda nenhuma legislação referente a essa modalidade de 

ensino. 

Na realidade a Constituição Brasileira de 1824 previa a gratuidade de instituição 

primaria a todos os cidadãos, mas para Gaio (2004, p. 21): “[...] o grupo de ‘todos os 

cidadãos’ não incluía a massa de trabalhadores, que em sua maioria era escrava, e 

certamente também não dizia respeito às pessoas com deficiências.”. Só a partir da 

Constituição de 1934 que a educação passou a ser direito de todos, mas, apesar desse 

decreto o número de crianças com necessidades especiais matriculadas era muito 

pequeno. Só em 1970 que houve um aumento na matricula de crianças especiais, 

principalmente de crianças com deficiência mental. E foi nessa época também que o 
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debate sobre educação especial ganhou força no Brasil quando algumas escolas 

passaram a aceitar alunos especiais nas escolas regulares. 

Atualmente existem várias políticas públicas que visam tornar as escolas 

regulares cessíveis para esse público. Essas políticas estabelecem normas que visam 

facilitar a entrada e permanência das pessoas com deficiência na escola, como por 

exemplo, a construção de rampas, elevadores, corrimãos, etc. Além disso, o ensino de 

libras foi incluso no currículo de alguns cursos superiores, entre outras ações, com o 

intuito de fortalecer a educação especial e inclusiva. 

A constituição Federal de 1988, cita em seu art.208,III, que o dever do estado 

em relação a educação especial é oferecer, “atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;” .Esse foi o 

primeiro passo importante para a educação especial, pois, garantir que as pessoas com 

necessidades especais estudem em escolas regulares é realmente um passo para a 

verdadeira inclusão, pois, entende-se que ao ter contato com crianças sem patologias, 

elas apresentam maior desenvolvimento educacional. 

A Lei de Diretrizes e Bases da educação (LDB) ou lei 9.394/96 propõe que: “o 

atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades 

especiais ,preferencialmente na rede regular de ensino” (art.4º,III), no art.58,§ 1º e ainda 

prevê pela primeira vez a existência de serviços de apoio especializado na escola regular 

, garantindo dessa forma serviços especializados quando não for possível a integração 

na classe comum , além de destacar que “é dever do Estado ofertar educação para 

crianças com necessidades especiais , na faixa etária de zero a seis anos , dentro da 

previsão de mudanças que devem ocorrer na educação infantil”( Art.58,§ 3º). 

Além disso, existem duas Leis que tratam diretamente da garantia dos direitos 

de pessoas com necessidades especiais, a lei de Salamanca  de 1994 documento 

elaborado pela Unesco, que é considerada um dos principais documentos mundiais que 

visam a inclusão social. Esta lei ampliou o conceito de necessidades educacionais 

especiais, incluído todas as crianças que não estejam conseguindo se beneficiar com a 

escola, seja por qualquer motivo, ou seja, além da criança com deficiência, as crianças 

que estejam passando por dificuldades temporárias ou permanentes na escola (repetir 

várias vezes, sejam forçadas a trabalhar, tenha pais alcoólatras, etc.) também se encaixa 

em necessidades especiais educacionais. Segundo Pacievitch (2009, p. s/n), “A 

Declaração de Salamanca repercutiu de forma significativa, sendo incorporada as 

políticas educacionais brasileiras.” 
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É a partir dessa lei também que passamos a ter a ideia de escola inclusiva. Em 

seu princípio sete da lei de Salamanca, a Unesco (1994, p.5), diz o seguinte: “O princípio 

fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças deveriam aprender juntas, 

independentemente de qualquer dificuldade ou diferenças que possam ter”. Essa 

declaração quebra um grande paradigma sobre a educação especial e inclusiva, pois ela 

sugere que as escolas se adequem as pessoas com necessidades especiais e não ao 

contrário. 

Mais recentemente temos a LBI (Lei Brasileira de inclusão) ou lei 13.146, foi 

aprovada em 6 de julho de 2015, dando lugar ao antigo Estatuto da Pessoa com a 

Deficiência e visando garantir os direitos das pessoas com deficiência, de acordo com a 

Lei Brasileira de Inclusão (LBI): “A educação constitui direito da pessoa com 

deficiência, assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado 

ao longo da vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus 

talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 

características, interesses e necessidades de aprendizagem. (art.27)”. 

A nossa legislação, nos oferece o necessário para que caminhemos a passos 

largos para uma educação especial de qualidade onde a deficiência das pessoas não seja 

um obstáculo para a aprendizagem e que isso promova uma escola mais inclusiva. 

 

3.EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA 

 

Para iniciarmos o debate sobre formação de professores para a educação especial e 

inclusiva, é preciso saber que existe diferença entre esses tipos de educação. Por 

muito tempo associamos a educação especial à inclusiva, pois ambas apresentam 

uma proposta muito similar. Todas as instituições de ensino devem oferecer 

atendimento especializado, chamado AEE (Atendimento Especial 

Especializado), porém, esse atendimento não pode ser confundido com 

escolarização especial, que atende alunos com necessidades especiais em uma 

sala de aula ou escola separada, ao contrário, precisa acolher todos os alunos que 

sofrem com alguma forma de dificuldades de aprendizado. 

Cada vez mais podemos perceber que as escolas possuem muito mais disponibilidade 

para receber pessoas com deficiência e garantir o sucesso e a permanência das 
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mesmas nessas instituições e segundo a Lei Nº 13.146 a Lei Brasileira de 

Inclusão(LBI) em seu Art.27:  

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados 

sistemas educacionais inclusivos em todos os níveis e aprendizado ao 

longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento 

possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e 

sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de 

aprendizagem. (BRASIL, 2015). 

 

Neste sentido, podemos conceituar que a educação especial consiste na 

utilização de ferramentas didáticas específicas para atender as limitações que a criança 

possui, sejam elas físicas ou cognitivas. No entanto, não possui um papel de integrador 

da criança com a sociedade, por ser aplicada fora do contexto da educação regular. De 

acordo com o art. 58 da Lei de diretrizes e bases da educação nacional (LDB), nº 9394/1996, 

que diz:  

Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 

modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação”. (BRASIL, 

1996). 

 

Esse campo da educação temo papel de atender o educando com deficiências no 

campo da aprendizagem e transtornos globais de desenvolvimento em instituições 

especializadas, tais como escolas para surdos, escolas para cegos ou escolas para atender 

pessoas com deficiência intelectual. A Secretaria de Educação Especial do MEC 

(SEESP), por meio do documento Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 

1994, p.17) que orienta oficialmente os serviços públicos nesta área, avalia a Educação 

Especial como sendo: 

[…] um processo que visa a promover o desenvolvimento das 

potencialidades de pessoas portadoras de deficiências, condutas 

típicas ou altas habilidades, e que abrange os diferentes níveis e graus 

do sistema de ensino. Fundamenta-se em referenciais teóricos e 

práticos compatíveis com as necessidades específicas de seu alunado. 

O processo deve ser integral, fluindo desde a estimulação essencial 

até os graus superiores de ensino. Sob esse enfoque sistêmico, a 

educação especial integra o sistema educacional vigente, 

identificando-se com sua finalidade, que é a de formar cidadãos 

conscientes e participativos. (BRASIL, 1994, p.17). 

O fato da educação especial ser aplicada em escolas especializadas para alunos 

com deficiência não faz dela inclusiva, pois não promove a interação dessas crianças 

com o meio social, o que é muito prejudicial, pois elas futuramente não serão capazes 

de viver em sociedade, porque na escolarização especial não serão formados para tal. A 
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boa notícia é que cada vez mais a educação especial está se transformando em educação 

inclusiva.  

A educação inclusiva caracteriza-se em um sistema educacional plural, que alia 

a educação regular coma educação especial, ou seja, as crianças com algum tipo de 

deficiência são inseridas no ambiente escolar regular e para que a aprendizagem dessas 

crianças não seja prejudicada é necessário que a escola se adeque e os professores 

procurem uma formação eficiente para lidar com esses alunos de saberes diferenciados. 

Segundo Silva (2001, p. 188-189): 

Não menos confusa tem sido a compreensão do que seja “inclusão” e 

a sua caracterização. Para alguns, a “inclusão” tem como espaço 

prioritário as redes públicas de ensino; qualquer pessoa com qualquer 

necessidade especial pode estar vinculada a uma classe comum. Para 

outros, é necessário que os professores das redes regulares se 

capacitem para esta nova realidade. Ainda se encontra propostas de 

supressão de determinados serviços e encaminhamentos 

especializados. (SILVA, 2001, p. 188-189). 

Essa modalidade educacional é vista como uma aliada também a inclusão 

social, pois ela dá um fim nessa questão de pessoas de pessoas iguais ou diferentes, a 

educação com visão de inclusão proporciona a todos os envolvidos uma visão de 

igualdade não importando se o educando possui ou não uma especialidade, portanto 

podemos afirmar que a educação inclusiva dá um novo significado a educação escolar, 

garantindo o sucesso para a aprendizagem de todos. 

 

 

4.EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA: A IMPORTANCIA DA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

A educação especial e inclusiva é uma área de estudo considerada nova no área 

da pedagogia, por esse motivo muitos professores encontram-se desnorteados quando o 

assunto é educação de pessoas com necessidades especiais. Dessa forma, nos últimos 

anos a educação vem buscando teorias e práticas voltadas ao ensino de qualidade, com 

o compromisso de oferecer a todos os alunos um ensino de qualidade, 

independentemente de suas diferenças individuais. Nessa expectativa, Freire (2005, p. 

58) em sua obra Pedagogia da Autonomia afirma que: “O ideal é que na experiência 

educativa, educandos, educadoras e educadores, juntos ‘convivam’ de tal maneira com 
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os saberes que eles vão virando sabedoria. Algo que não é estranho a educadores e 

educadoras”. 

Atualmente, o profissional da educação precisa estar disposto a passar para o 

aluno muito mais que conteúdos, eles precisam contribuir teórico, prático e eticamente 

com a formação do seu aluno. Porém, ainda existe uma certa dificuldade, pois os 

professores não estão preparados para desenvolver práticas que atendam às necessidades 

da sociedade atual, principalmente o educador de turmas inclusivas. Segundo Gaio 

(2004, p.79): “O sucesso das propostas de inclusão decorre da adequação do processo 

escolar à diversidade dos alunos e quando a escola assume que as dificuldades 

experimentadas por alguns alunos são resultantes, entre outros, do modo como o ensino 

é ministrado, a aprendizagem é concebida e avaliada”. 

É de extrema importância que o professor se atualize e procure conhecer cada 

vez mais seus alunos, suas dificuldades e necessidades, para que possam desenvolver 

estratégias que promovam a interação das crianças com necessidades especiais. A 

formação continuada neste caso, é acima de tudo uma uto formação, pois o professor irá 

melhorar sua ação pedagógica, visando um diferencial no contexto educativo e social 

do seu aluno. Para Baú (2009, p. 30): 

Os alunos das escolas especiais precisam contar com educadores que 

procurem estabelecer um processo de mudança comportamental como 

objeto da aprendizagem. Talvez os professores precisem, por meio das 

avaliações em suas aulas, avaliar a sua própria prática pedagógica e 

então interagir como aluno em função da defasagem apresentada por 

ele”. BAÚ (2009, p. 30): 

 

           O professor precisa estar apto para tornar possível o processo inclusivo. Para isso, 

deverá buscar novos conhecimentos e melhorar sua formação, aprendendo novas formas 

de pensar e agir para atender as necessidades educacionais dos seus alunos. A LBI (2015) 

em seu Art.28 § X, diz que é necessário: “a adoção de medidas de práticas pedagógicas 

inclusivas pelo programa de formação inicial e continuada do professor e oferta de 

formação continuada para o atendimento especializado”. 

A formação continuada de professores de educação especial é um processo contínuo de 

aperfeiçoamento da atividade docente e em especial os profissionais que atendem ao 

público que está incluso na modalidade de educação especial, pois, nesse contexto, a 

função dos professores torna-se um pouco mais complexas pelo fato de que ele precisa 

quebrar muitos paradigmas para promover a inclusão escolar. Através da educação 
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continuada, os educadores e gestores tornam-se mais aptos para aplicar estratégias 

pedagógicas que mudem significativamente a comunidade escolar e contribua de forma 

ativa com a formação de uma escola inclusiva de verdade. Segundo Alonso (2013, p s/n):  

 

Quando os procedimentos de ensino privilegiam a construção coletiva 

e são organizados com base nas necessidades dos alunos, leva-se em 

conta os diferentes estilos, ritmos e interesses de aprendizagem de cada 

um. Ou seja, todos os estudantes são diferentes e suas necessidades 

educacionais poderão requerer apoio e recursos diferenciados. 

(ALONSO, 2013). 

 

        A atuação do educador é um processo de análise e solução de problemas, 

por isso, na maioria das vezes o professor se depara com grandes desafios, que devem 

ser solucionados para ultrapassar os limites encontrados, isso determina que o professor 

vá em busca de novas estratégias e possibilidades que trate a aprendizagem de cada 

aluno com o intuito de encontrar alternativas para que esse aluno aprender junto com os 

demais e vá além de seus próprios limites. Diante disso, o professor deve planejar suas 

aulas e recorrer a alternativas lúdicas e atrativas para que todos tenham a oportunidade 

de fazer parte das atividades em sala de aula.  

No Artigo 59 da LDB temos a garantia de que os sistemas de ensino assegurarão 

para o atendimento aos alunos com deficiência currículos, métodos, técnicas, recursos 

educativos e organização específica. Dessa forma, as adequações curriculares são de 

extrema importância para flexibilizar e adequar o currículo geral, para que se tornem 

apropriados às especificidades dos alunos com necessidades especiais. São intervenções 

educacionais necessárias que permitem ao aluno melhorar sua situação e relacionamento 

na escola para que possam obter sucesso nos processos de aprendizagem. 

Na sala de aula inclusiva, os conteúdos escolares são componentes da 

aprendizagem, nesse processo de ensino aprendizagem cada indivíduo presente na aula 

tem um papel, aos alunos cabe encontrar significados e construir conhecimentos e ao 

professor cabe a função de mediar esse processo. O professor mediador é aquele capaz 

de intervir nas atividades que o aluno ainda possui autonomia para realizar sozinho, 

ajudando o educando a enxergar sua capacidade em executá-las. 

Quando os processos de ensino de forma coletiva e são organizados com base nas 

necessidades dos alunos, consideram-se os diferentes níveis de aprendizagem de cada um. 

Ou seja, todos os alunos são diferentes e suas necessidades educacionais poderão solicitar 

recursos individualizados. A LDB em seu art. 58 § 1º diz: “haverá, quando necessário, 

serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da 
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clientela de educação especial”. Esse artigo só confirma a importância da formação dos 

professores para atender a esse público, pois essa modalidade de ensino exige que o 

professor apresente um conhecimento holístico sobre formas de mediar o processo de 

ensino/aprendizagem e garantir o sucesso e a socialização desses alunos na vida escolar 

e social. 

É necessário que o professor busque se aperfeiçoar tendo em vista que a atuação 

do professor em sala de aula reflete positiva ou negativamente na formação do aluno e 

por esse motivo é preciso respeitar as individualidades e particularidades de cada aluno. 

Sendo assim é preciso que o educador esteja pronto para as diversidades e dificuldades 

que irão surgir durante o processo de aprendizado, dessa fora é preciso que a formação 

inicial e continuada dos professores permitam que eles reflitam sobre suas práticas e a 

partir dessa reflexão construa uma visão de que a educação inclusiva não só aceita 

crianças com necessidades especiais, com também acredita que as diferenças favorece 

o crescimento pessoal de toda a comunidade escolar e isso deve ser valorado. 

 

5.CONSEQUÊNCIAS E DESAFIOS DA FALTA DE FORMAÇÃO DOS 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Ensinar é uma tarefa complicada e exige dos professores conhecimentos novos 

e a falta da atualização desses conhecimentos prejudica a prática do professor e 

consequentemente o processo de ensino-aprendizagem. Na sala de aula inclusiva, 

considera-se que os conteúdos escolares são objetos do processo de 

ensino/aprendizagem, aos alunos cabe atribuir significados e construir conhecimentos e 

ao professor cabe a função de mediar esse processo, porém, isso só é possível quando o 

professor possui formação para atender esse público de forma correta. 

A formação pedagógica inicial, não oferece aos professores a base necessária 

para a educação especial e inclusiva infelizmente existe uma grande deficiência neste 

ponto, isso prejudica bastante a atuação prática do educador, tornando difícil a inclusão, 

pois, na prática, o professor não possui nem conhecimentos nem subsídios que permitam 

a interação dos alunos com deficiência na escola regular. Dessa forma, o processo de 

inclusão educacional torna-se impossível. Segundo Duk (2006, p. 22): 

A formação inicial e continuada de professore (a) s se caracteriza por 

uma relação pobre com os problemas e as situações enfrentadas pelos 

docentes nas suas práticas de sala de aula ou na vida escolar. Uma 

formação com tais características, portanto, não cria as bases para o 
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desenvolvimento profissional contínuo dos docentes no que tange ao 

seu papel e função de educador e nem se articula com o 

aperfeiçoamento de práticas de ensino pedagogicamente mais efetivas 

e inclusivas. (ALONSO, 2013). 

Neste caso, a autora cita a formação continuada também como um empecilho, 

pois, em alguns cursos de especialização, encontramos informação apenas de um 

público em específico, esse fato acaba interferindo um pouco no aperfeiçoamento desse 

profissional, na busca de conhecimento para que ele consiga entender as crianças em 

geral e não apenas uma única especialidade. 

A sala de aula é uma comunidade de aprendizagem as relações entre 

professores/alunos e alunos/alunos se faz muito importante no processo de educação 

especial e inclusiva. O aluno especial constrói sua aprendizagem a partir dos conteúdos 

passados pelo professor, porém as interações em sala de aula são de extrema importância 

para o desenvolvimento desses alunos. Nesse contexto o docente tem papel essencial 

nesse desenvolvimento, uma vez que é a ação do mesmo que determinará ou não, se o 

aluno aprenderá de forma significativa. 

Na maioria das vezes, quando um professor recebe um aluno com deficiência em 

sua turma regular ele busca informações por conta própria para entender como ocorre a 

aprendizagem do seu aluno e quais são as melhores formas para conduzi-lo em sala de 

aula. Ao realizar essa busca o professor pode se deparar com informações nem sempre 

verdadeiras ou eficientes, isso tornara a inclusão do aluno especial cada vez mais difícil, 

pois além de atrapalhar o desenvolvimento educacional do aluno especial, atrapalha 

também os alunos regulares pois, os mesmos ficariam sujeitos a inexperiência dos 

professores para com seu colega deficiente afetando assim a troca de conhecimento e a 

integração necessária para que ocorra a verdadeira inclusão em sala de aula. 

      Atualmente, nosso sistema escolar apresenta uma proposta inclusiva e um 

único tipo de escola foi adotado, a regular, que acolhe todos os alunos, apresenta meios 

e recursos adequados para que ocorra o desenvolvimento educacional e social desses 

alunos. Segundo Castro (2003, p. 49): “hoje a escola inicia sua busca para o 

estabelecimento de um espaço educativo aberto, diversificado, permitindo o 

desenvolvimento individual e coletivo de seus alunos e profissionais”. Porém, ainda 

existem necessidades que interferem de maneira significativa no processo de 

aprendizagem e que exigem uma atitude educativa específica da escola como, por 

exemplo, a utilização de recursos e apoio especializados para garantir a aprendizagem 
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de todos os alunos, mas, infelizmente, algumas escolas não possuem nem informação, 

nem recursos para tal. 

A má formação dos professores, será sempre um empecilho para essa 

modalidade de ensino, pois, na prática inclusiva a maneira que o ensino é organizado é 

de extrema importância para que os alunos edifiquem uma aprendizagem significativa. 

Ao tentar inserir crianças denominadas especiais em salas regulares, existe uma certa 

resistência por parte dos professores por falta de experiência com a situação apresentada. 

Neste sentido, Duk (2006, p. 186) afirma que: “Os professor(a)e(a)s estão em melhores 

condições de promover um ensino de qualidade, quando dispõem de variadas estratégias 

de ensino, que sirvam para entender à diversidade e quando têm a oportunidade e a 

disposição de pesquisar e refletir sobre sua própria prática docente forma individual e 

coletiva”. 

Enfim, a maioria das dificuldades encontradas pelos alunos no processo de 

aprendizagem provêm da maneira que o professor guia esse processo e de toda didática 

que ele utiliza e infelizmente há uma deficiência na forma docente para atuar com a 

educação especial. Portanto, podemos perceber que a falta de formação e conhecimentos 

dos professores, sempre representara uma barreira para oferta da tão esperada interação 

entre a educação especial e regular, nos sistemas escolares. 

 

6.CONCLUSÃO 

A educação inclusiva requer mudanças no ensino aprendizagem. E para tal o 

professor deve ser preparado adequadamente através de um processo permanente de 

desenvolvimento profissional, envolvendo formação inicial e continuada baseada em 

princípios e leis, com o objetivo de contemplar as necessidades da educação especial e 

inclusiva. Atualmente a nova política escolar traz prioridades no processo de educação 

inclusiva, superando as diferenças no processo de aprendizagem, ultrapassando as 

barreiras e garantindo a permanência e o acesso à escola pública. Além disso, a atual 

política educacional repensa aceitações de uma sociedade humana justa em relação a 

escola, e, principalmente a educação inclusiva. 

Os docentes desenvolvem um papel fundamental na construção de escolas para 

todos, e para realizarem sua função social como educadores, devem buscar 

conhecimentos para agir sobre as práticas de ensino em sala de aula e para trabalhar em 

colaboração com seus colegas procurando construir abordagens educacionais dinâmicas 
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e inclusivas. A partir dessas abordagens os estudantes com necessidades educacionais 

especiais têm acesso às mesmas oportunidades de aprendizagem e de participação na 

vida escolar e na vida da comunidade. 

Esta pesquisa me guiou a uma reflexão em relação ao processo de inclusão para 

alunos com necessidades educacionais ou especiais, ao mesmo tempo em que refleti 

sobre os principais obstáculos e avanços enfrentados pelos professores e equipe 

pedagógica em sala de aula. Com isso percebi que a troca de experiência por meio do 

convívio com colegas deve ser introduzida como uma forma de abolir os desafios e as 

dúvidas existentes em relação a esse tipo de educação. Esse convívio faz com que 

tenhamos visões diferentes em relação ao ensino pedagógico, este contato vem somar à 

nossa metodologia de ensino e facilitar a aprendizagem dos alunos.  

 Podemos concluir que o processo de formação inicial/continuada de professores 

se destaca como um dos pilares que sustentam a estrutura da educação especial e 

inclusiva, pois o professor é que está em sala de aula e que saberá quais as necessidade 

do seu aluno, por esse motivo a boa formação do educador se faz tão importante, pois 

ele precisa estar apto para receber essas crianças e perceber suas particularidades. 

 

REFERÊNCIAS 

ALONSO, Daniela. Educação inclusiva: desafios da formação e da atuação em sala de aula. 

Nova Escola. Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/588/educacao-eda-atuacao-em-

sala-de-aula. Acesso em: 06 abr.2018. 

BAÚ, Jorgiana. Educação Especial e a Capacitação do Professor para o Ensino. 

Curitiba:Juruá, 2009. 

BRASIL. Lei de Diretrizes e bases. Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. 

_______. Lei Brasileira de Inclusão. Lei nº13.146/15, de 6 de julho de 2015. 

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Política Nacional de Educação Especial. 

Brasília, MEC/SEESP, 1994. 

CASTRO, Adriano Monteiro de, [et.al] (Org.); RIBEIRO, Maria Luisa Sprovieri; BAUMEL, 

Roseli Cecilia de Carvalho. Educação especial: do querer ao fazer. São Paulo, 

Avercamp,2003. 

DUK, Cynthia. Educar na diversidade: material de formação docente. 3. ed. – Brasília: 

[MEC, SEESP], 2006. 



 

647 
 

XI  MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo: Paz e Terra, 2005. 

GAIO, Roberta; MENEGHETTI, Rosa G. Krob. Caminhos pedagógicos da educação 

especial. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. 

PACIEVITCH, Thais. Declaração de Salamanca. InfoEscola. Disponível em: 

https://www.infoescola.com/educação/declaração-de-Salamanca/. Acesso em: 20 

jul.2018. 

RODRIGUES, Leandro. O que é Educação Inclusiva? Um Passo para a inclusão 

escolar. Instituto ITRD. Disponível em https:/institutoitrd.com.br/o-que-e-educacaoinclusiva/. 

Acesso em: 07 abr. 2018. 

SILVA, Shirley; VIZIM, Marli(org.) Educação Especial: múltiplas leituras e diferentes 

significados. Campinas, SP: Mercado de letras: Associação de leitura do Brasil-ALB, 2001. 

UNESCO. Declaração de Salamanca: Sobre princípios, políticas e Práticas na Área das 

Necessidades Educativas Especiais, Salamanca-Espanha. 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

648 
 

XI  MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

O REFLEXO DA PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA VIDA ESCOLAR 

DA CRIANÇA 

EIXO TEMÁTICO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

SANTOS, Marily Ferreira dos1 

SILVA, Guadalupe de Moraes Santos2 

RESUMO 

O presente trabalho tem como problema norteador: a família influencia na vida escolar e 

na aprendizagem da criança? Desta forma, este estudo, tem como objetivos: compreender 

como a família pode contribuir com a educação escolar; identificar os benefícios da 

participação dos pais na vida escolar dos filhos, assim como o impacto negativo da não 

participação da família na aprendizagem da criança. A metodologia utilizada trata-se de 

uma pesquisa bibliográfica, a qual procura explicar o tema com base em referências 

teóricas publicadas em livros e artigos científicos. As famílias em geral dão os primeiros 

exemplos, os quais são seguidos pelas crianças e é extremamente importante que os pais 

cumpram seu papel no decorrer da formação de seus filhos e que haja uma parceria entre 

escola e família. Este estudo se justifica por discutir a importância da participação dos 

pais na vida escolar dos filhos, entendendo-os como parte fundamental no processo de 

aprendizagem. Uma criança que recebe atenção e apoiose sente mais estimulada para 

aprender e aproveitar todas as oportunidades promovidas pela escola, além disso, poderá 

transformar a experiência educacional numa vivência mais significativa. O interesse pelo 

tema surgiu desde o início do curso de Pedagogia, ao observar o quanto os autores 

estudados ressaltavam a necessidade da relação escola-família e os benefícios causados 

na criança para o seu desenvolvimento integral. Em gestos conclusivos, quando essa 

participação é ativa, poderá auxiliar na prática pedagógica dos professores e, juntos, 

família-escola, serão responsáveis pela inserção do sujeito na sociedade, fazendo com que 

o mesmo seja autônomo e crítico em relação ao contexto em que está inserido.  

Palavras-chave: Escola. Família. Desenvolvimento Humano. 

 

SUMMARY 

The present work has as guiding problem: the family influences in the school life and in 

the learning of the child? Thus, this study aims to: understand how the family can 

contribute to school education; identify the benefits of parental involvement in the 

children's school life, as well as the negative impact of non-participation of the family in 

the child's learning. The methodology used is a bibliographical research, which seeks to 

explain the theme based on theoretical references published in books and scientific 

articles. Families generally give the first examples, which are followed by children and it 
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is extremely important that parents fulfill their role in the course of training their children 

and that there is a partnership between school and family. This study is justified by 

discussing the importance of parental participation in children's school life, understanding 

them as a fundamental part of the learning process. A child who receives attention and 

support is more encouraged to learn and take advantage of all the opportunities promoted 

by the school, and can transform the educational experience into a more meaningful 

experience. The interest in the theme arose from the beginning of the Pedagogy course, 

observing how much the authors studied emphasized the need of the school-family 

relationship and the benefits caused in the child for its integral development. In conclusive 

gestures, when this participation is active, it may help in the pedagogical practice of 

teachers and, together, family-school, will be responsible for the insertion of the subject 

in society, making it autonomous and critical in relation to the context in which it is 

inserted. 

Keywords: School. Family. Human development. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A escola e a família compartilham funções sociais, políticas e educacionais, na 

medida em que contribuem e influenciam a formação do cidadão. Nos dias de hoje, o 

delicado assunto sobre o envolvimento da família na vida escolar dos filhos é uma das 

mais importantes temáticas neste momento, visto que o desenvolvimento das crianças na 

escola é extremamente importante, por isso se as crianças forem bem acompanhadas no 

seu processo escolar em parceria com os pais estas crianças se tornarão, com certeza, 

cidadãos com uma melhor perspectiva de vida escolar e de formação do indivíduo. 

A família, presente em todas as sociedades, é um dos primeiros ambientes de 

socialização do indivíduo, atuando como mediadora principal dos padrões, modelos e 

influências culturais (AMAZONAS et. al., 2003; KREPPNER, 1992, 2000). É também a 

principal responsável pela educação de suas crianças, ela é o porto seguro que, de forma 

consciente e inconsciente, transmite valores, crenças que naturalmente são absorvidas de 

acordo com os exemplos de suas atitudes e comportamentos dos adultos ao seu redor. É 

dentro desse ambiente que as crianças começam a desenvolver as suas habilidades e por 

isso é imprescindível que sejam estimuladas, desde os primeiros passos, a desenvolverem 

as funções mais nobres de sua inteligência. 

A escola estabelece um contexto diversificado de desenvolvimento e 

aprendizagem, isto é, um local que reúne diversidade de conhecimentos, atividades, 

regras e valores e que é permeado por conflitos, problemas e diferenças (MAHONEY, 

2002). É nesse espaço físico, psicológico, social e cultural que os indivíduos processam 
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o seu desenvolvimento global, mediante as atividades programadas e realizadas em sala 

de aula e fora dela (REGO, 2003). De acordo com Dessen Polonia apud Oliveira(2010), 

“O sistema escolar, além de envolver uma gama de pessoas, com 

características diferenciadas, inclui um número significativo de 

interações contínuas e complexas, em função dos estágios de 

desenvolvimento do aluno. Trata-se de um ambiente multicultural que 

abrange também a construção de laços afetivos e preparo para inserção 

na sociedade”. (DESSEN, POLONIA apud OLIVEIRA, 2010, p. 5). 

No universo família/escola, a criança assume obrigações diferenciadas. Na 

família, ela segue princípios de conduta determinados por seus pais. Na escola, é um 

pouco mais complexo, mais extenso, mas também tende a seguir os princípios e as normas 

da entidade, por isso, ambas precisam compartilhar a ação educativa e criar critérios para 

serem seguidos. 

Estabelecer uma relação forte entre escola e família é algo extremamente necessário e, 

para isso, é preciso que a escola leve em consideração cada vez mais a inclusão da família 

na construção do Projeto Político Pedagógico (doravante, PPP), inclusive o fator social, 

pois é mais fácil envolver os pais em qualquer trabalho quando eles sentem que suas 

necessidades, experiências e vivências são valorizadas pelo projeto escolar.  

Ao criar o Projeto Político Pedagógico, a instituição necessitará levar em 

consideração a realidade social, cultural e econômica do local onde a escola está inserida, 

além disso, deverá preocupar-se com o exercício de práticas educativas participativas sob 

a forma de gestão democrática, sendo assim, estará criando situações para a participação 

das famílias, reforçando a integração social e potencializando um ensino para a 

construção coletiva de aprendizagens e saberes. 

A participação da comunidade escolar na elaboração, implementação e avaliação 

do PPP é determinada pela lei que define o modelo de gestão democrática para as escolas 

públicas de educação básica. Contudo, a gestão democrática do PPP, embora já tenha sido 

incorporada teoricamente por grande parte dos profissionais da educação, ainda não se 

constitui uma práxis, dificultando, assim, esse processo de aproximação da escola com a 

família. 

Quando a criança se sente ouvida, apoiada, prestigiada, se sente mais estimulada 

para aprender e aproveitar todas as oportunidades que a escola promove, além disso, 

poderá transformar a experiência educacional numa vivência mais significativa. Assim, 

quando essa participação é ativa, poderá auxiliar na prática pedagógica dos professores e, 
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juntos, família-escola, serão responsáveis pela inserção do sujeito na sociedade, fazendo 

com que o mesmo seja autônomo e crítico em relação ao contexto em que está inserido.  

O presente trabalho tem como problema norteador, a seguinte questão: se a família 

tem algum impacto na vida escolar e na aprendizagem da criança? Deste modo, procurou-

se compreender como a família pode contribuir com a educação escolar;além disso, 

buscou-se identificar os pontos positivos da participação dos pais na vida das crianças.  

A metodologia utilizada trata-se de uma pesquisa bibliográfica, a qual procura 

explicar o tema com base em referências teóricas publicadas em livros e artigos 

científicos. As famílias em geral dão os primeiros exemplos, os quais são seguidos pelas 

crianças e é extremamente importante que os pais cumpram seu papel no decorrer da 

formação de seus filhos e que haja uma parceria entre escola e família.  

Este estudo se justifica por discutir a importância da participação dos pais na vida 

escolar dos filhos, entendendo-os como parte fundamental no processo de aprendizagem. 

Uma criança que recebe atenção e apoio se sente mais estimulada para aprender e 

aproveitar todas as oportunidades promovidas pela escola, além disso, poderá transformar 

a experiência educacional numa vivência mais significativa. Neste sentido, o interesse 

pelo tema surgiu desde o início do curso de Pedagogia, ao observar o quanto os autores 

estudados ressaltavam a necessidade da relação escola-família e os benefícios causados 

na criança para o seu desenvolvimento integral. 

O presente trabalho está dividido em dois tópicos, e mais três sub-tópicos, para 

que se dê ênfase à educação que parte da família em uma parte e para que se discuta a 

relação escola-família, além de apresentar esta introdução, as considerações finais e as 

referências. 

 

 

2. EDUCAÇÃO FAMILIAR 

2.1 HISTÓRICO 

O ambiente familiar é um local onde deve existir harmonia, afetos, proteção e todo 

o tipo de apoio necessário na resolução de conflitos ou problemas de alguns dos membros. 

As relações de confiança, segurança, conforto e bem-estar proporcionam a unidade 

familiar. É no ambiente familiar que são transmitidos os valores morais e sociais que 

servirão de base para o processo de socialização da criança, bem como as tradições e os 

costumes perpetuados através de gerações.  
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A Lei de Diretrizes e Bases – LDB (1996), em seu art. 2º, diz que a educação é 

dever da família e do Estado. Sendo os pais os responsáveis pela educação da criança, é 

de grande importância sua participação na vida escolar da mesma. Sabemos que é 

responsabilidade da família educar, amar e ensinar valores éticos e moraisàs crianças, 

pois, apesar de hoje em dia não se ter mais um modelo padrão de família, a essência não 

pode ser distorcida. Pois é na família que a criança encontra sua identidade, é onde 

acontecem os primeiros ensinamentos para só depois ter contato social e experiências 

educacionais. 

Na atualidade, educar os filhos tem sido uma tarefa desafiadora, principalmente 

diante da atual conjuntura, com grandes índices de violência, crimes cometidos contra 

crianças, como estupro e assassinatos brutais após assaltos, e facilidade de contato com 

drogas ilícitas e de acesso ao tráfico dessas drogas, entre outras questões, as quais, tanto 

quanto as citadas, não se fazem necessárias para um empenho maior neste estudo. 

Contudo, mesmo diante deste grande desafio, isso não deixa de ser uma tarefa 

gratificante. É preciso um olhar atento ao modo como se educa, visto que é o núcleo 

familiar o responsável pelo tipo de educação que seus filhos recebem. 

A educação familiar corresponde, portanto, principalmente, aos valores éticos e 

morais, os quais devem partir da estrutura que a criança conhece como sua família, posto 

que o convívio de envolvimento com outras pessoas se inicia em casa, na relação com os 

pais, ou responsáveis, e com possíveis irmãos. Durante algum tempo na história da 

humanidade, coube exclusivamente aos pais a responsabilidade sobre a educação da 

criança que, inclusive, era vista apenas como um adulto em miniatura, recebendo pouca 

atenção e tendo de lidar com questões que, entendemos hoje, cabem apenas aos adultos 

enfrentar e/ou resolver. Para entendermos melhor o conceito de família e o espaço da 

criança na família, discutiremos sobre isso no subtópico que vem a seguir, a fim de que, 

apesar de breve, possamos discutir as características familiares e o processo de mudança 

pelo qual ela passou para que se chegasse ao que entendemos no século XXI como 

família. 

 A família estabelece o primeiro contato da criança, posto que está se relaciona e 

convive, primeiramente, com as pessoas que constituem a sua família. Sabe-se que o 

conceito de família passa por processos de mudança, de modo que, conforme Picanço 

(2012, p.8), se antes era um grupo grande de pessoas com o mesmo elo sanguíneo e 

obedientes a um mesmo chefe, na Idade Média o conceito de família passou a ser 
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compreendido a partir de elos matrimoniais, de modo que se resumia a pais e filhos, 

modelo parecido com o que se tem atualmente. 

 Além das mudanças estruturais do conceito de família, as alterações na relação 

com a criança foram acompanhando tais mudanças. Até a Idade Média, a criança era vista 

como adulto em miniatura (AIRÈS apud BRENDLER, 2013) e, por isso, recebia pouca 

atenção da família. Aos poucos, isso foi mudando e a criança começou a ser observada e 

a ser educada como alguém importante, com espaço próprio e não mais vivendo apenas 

no contexto adulto. Desse modo, a família tem influência direta na educação da criança, 

mas não age sozinha: a escola é um espaço de uso das crianças que conta com 

profissionais para transmitir conhecimento e, consequentemente, auxiliar na educação, 

refletindo nos costumes e na preservação da cultura predominante na sociedade em que 

ambas estão inseridas. 

 A escola passa a ter influência direta na educação infantil, de modo que os pais se 

distanciam desse processo se ocupando mais dos afazeres pessoais e profissionais, dando 

à escola a responsabilidade pelo processo educacional infantil. Essa passagem de 

responsabilidade sobre a educação infantil aconteceu sutilmente no decorrer dos anos, a 

ponto de se fazer necessária a discussão sobre a união entre ambas instituições – escola e 

família – na educação infantil. Segundo Sousa (2012, p. 12), a parceria escola-família é 

primordial para que a criança se torne um cidadão responsável e ético: 

“A parceria entre familiares e as instituições de ensino seja a educação 

formal ou a técnica, é concretizada quando ambos estão unidos em um 

único objetivo, formar cidadãos conscientes da sociedade em que 

habitam, com valores éticos e morais e com uma perspectiva de um 

futuro promissor “(SOUSA, 2012, p.12). 

 A participação da família pode ser iniciada no processo mais simples: verificar a 

agenda da criança, auxiliar nas tarefas diárias, perguntar como foi o dia na escola, 

estabelecer horários de estudo, entre outros. Ir à escola e questionar sobre como a criança 

tem se comportado também é uma estratégia de participação familiar ativa na educação 

da criança. Atualmente, os pais têm se distanciado disso, não participam das reuniões de 

responsáveis e destina aos reforços escolares, os quais são, muitas vezes, na mesma escola 

onde a criança tem o ensino regular, a responsabilidade sobre as atividades diárias.  

No próximo tópico, discutiremos as possibilidades de participação ativa da família 

na educação da criança, além de apontar, a partir do modelo pesquisa bibliográfica, como 

é possível estabelecer a interação entre escola e família, posto que entendemos que é uma 

relação necessária e muito importante para o desenvolvimento educacional infantil. 
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3. ESCOLA, FAMÍLIA E A EDUCAÇÃO ESCOLAR 

Depois da família, a escola é o próximo grupo social que a criança participa, grupo 

onde oferece todos os conceitos educacionais, culturais e formativos necessários para a 

vida escolar da criança. É a ela que compete, muitas vezes, o estabelecimento dos limites 

e da maneira de se comportar frente às outras pessoas da sociedade. Se os pais não 

conseguem, por exemplo, passar às crianças os gestos de educação simples, tais como 

“obrigado”, “por favor”, “com licença”, a escola se responsabiliza por isso e o faz muito 

bem. 

Esse é um dos pontos visíveis que apresenta a necessidade de união entre família 

e escola, posto que ambas precisam estar em sintonia no desempenho da educação infantil 

para que não ocorra nenhum impasse e a criança desenvolva valores éticos e morais de 

maneira a aprimorá-los. Em outras palavras, é importante que a escola e a família 

eduquem em conjunto as suas crianças porque, assim, não correrão o risco de entrarem 

em contradição. Para Brendler (2013), a união se faz extremamente necessária também 

porque ambas precisam entender suas funções no processo de educação da criança: 

“O que muitas vezes acontece é a família atribuir responsabilidades que 

sobrecarregam a escola e os professores, dificultando assim o processo 

de aprendizagem das crianças. As responsabilidades ao invés de ser 

transferidas devem ser compartilhadas, pois ambas devem ser parceiras, 

e a escola por mais esforços que faça nunca dará conta de substituir a 

família”. (BRENDLER, 2013, p. 17). 

Apoiados em Brendler (2013), entendemos que a parceria entre escola e família é 

o melhor caminho para o desenvolvimento de futuros cidadãos críticos e éticos, capazes 

de lidar com os problemas sociais e mentalmente saudáveis, pois tal parceria é essencial 

na fase infantil, contribuindo significativamente no processo de ensino-aprendizagem. 

Seguindo essa linha de raciocínio, dividimos esse tópico em dois sub-tópicos, os quais 

tratam de abordar, respectivamente, os benefícios da participação familiar na vida escolar 

da criança e os malefícios da ausência familiar nesse processo. 

  

4. PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA NA VIDA ESCOLAR DA CRIANÇA 

4.1 BENEFÍCIOS 

Vida familiar e vida escolar atravessam caminhos simultâneos. É quase 

impossível separar aluno/filho, por isto, quanto maior o fortalecimento dessa relação entre 
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família e escola, tanto melhor será o desempenho escolar desses filhos/alunos. Nesse 

sentido, é importante que família e escola saibam aproveitar os benefícios desse 

estreitamento de relações, pois isto irá resultar em princípios facilitadores da 

aprendizagem e formação social da criança. 

“[...] tanto a família quanto a escola desejam a mesma coisa: preparar 

as crianças para o mundo; no entanto, a família tem suas 

particularidades que a diferenciam da escola, e suas necessidades que a 

aproximam dessa mesma instituição. A escola tem sua metodologia e 

filosofia para educar uma criança, no entanto ela necessita da família 

para concretizar o seu projeto educativo”. (PAROLIM, 2003, p. 99). 

Com base no que foi colocado por Parolim (2003), vale destacar a necessidade de 

uma parceria entre família e escola, visto que, apesar de cada uma apresentar valores e 

objetivos próprios no que se refere à educação de uma criança, necessita uma da outra e, 

quanto maior for a diferença, maior será a necessidade de se relacionar. Além disso, tanto 

os valores quanto os objetivos de ambas se aproximam quando se pensa o que ambas 

querem atingir: o desenvolvimento de crianças capazes de se tornar cidadãos éticos e 

responsáveis, críticos e alinhados com os costumes da sociedade a que estão inseridos, 

livres de preconceitos e com aptidão para lidar com os problemas sociais de maneira 

adequada.  

Essas diferenças e necessidades são evidentes, posto que, apesar de ambas as 

instituições visarem à educação, seguem estratégias diferentes de diálogo e de 

transmissão de informações na relação com a criança. Porém, é importante ressaltar que 

nem a escola e nem a família precisam modificar a forma de se organizarem, basta que 

estejam abertos à troca de experiências mediante uma parceria significativa. A escola não 

funciona isoladamente, faz-se necessário que cada um, dentro da sua função, trabalhe 

buscando atingir uma construção coletiva, contribuindo, assim, para a melhoria do 

desempenho escolar das crianças. 

A participação da família na vida escolar da criança não acontece de repente, é 

necessário saber estabelecer um diálogo e entender a configuração familiar da criança 

para que os discursos familiar e escolar sejam aproximados e a criança seja favorecida 

nessa relação. Além disso, é importante a discussão sobre o que os pais entendem de 

participação familiar, pois é com essas discussões que se faz possível a relação entre 

escola e família: os pais precisam perceber a importância de sua participação ativa na vida 

escolar de seus filhos e precisam enxergar mecanismos e estratégias de fazê-la acontecer, 
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caso contrário pode ser que veja a vida escolar como alheia à família, a parte de qualquer 

alinhamento social, crítico e/ou educacional.  

“Para que haja uma articulação entre a família e a escola, é preciso antes 

de mais nadasaber sobre o que pensam os pais sobre seu papel no 

processo de escolarização dos seus filhos, e assim tentar sensibilizá-los 

da sua importância no processo de aprendizado. Pois essa participação 

poderá auxiliar na prática pedagógica dos professores, e juntos família-

escola serão responsáveis pela inserção do sujeito na sociedade, 

fazendo com que o mesmo seja autônomo e crítico em relação ao 

contexto em que está inserido”. (BRENDLER, 2013, p. 18). 

 Como nos diz Brendler (2013), a articulação família-escola contribui muito para 

o desenvolvimento educacional da criança. A criança é favorecida e nem a escola nem a 

família fica exclusivamente responsável por esse processo. Quando a escola compreende 

a necessidade de inserir os responsáveis pela criança na prática pedagógica e quando os 

responsáveis entendem a importância de ser fazer ativos no processo de escolarização, 

tem-se aí a base ideal de estratégia pedagógica para a criança. 

 Apesar de, como já apresentado, a escola e a família terem objetivos divergentes, 

ambas pretendem atingir o desenvolvimento crítico da criança e, por isso, uma não deve 

estar alheia a outra, mas, como defendemos neste trabalho, devem trabalhar em 

comunhão. 

“A educação constitui uma das componentes fundamentais do processo 

de socialização de qualquer indivíduo, tendo em vista a integração plena 

no seu ambiente. A escola não deveria viver sem a família nem a família 

deveria viver sem a escola. Uma depende da outra, na tentativa de 

alcançar um maior objetivo, qualquer um que seja, porque um melhor 

futuro para os alunos é, automaticamente, para toda a sociedade” 

(PICANÇO, 2012, p. 14). 

 Também é porque as crianças constituirão a sociedade do futuro que se faz tão 

imprescindível a relação escola-família, conforme Picanço (2012). E toda sociedade é 

feita a partir de valores, costumes e princípios, os quais devem ser passados de geração a 

geração e seguir os novos modos de viver. Por isso, cabe à família e à escola a manutenção 

dos valores éticos e morais para a construção de uma sociedade baseada em princípios, 

além de apresentar às crianças as possibilidades de ser e de viver, as quais mudam no 

decorrer do tempo, e discutir a maneira de interação entre cidadãos, que deve ser pautada 

no respeito às diferenças acima de tudo. 

 Discutidos os benefícios da relação entre escola e família no desenvolvimento da 

criança, o próximo subtópico aborda os malefícios de quando não há essa relação e a 

escola e as famílias trabalham separadamente no processo de educação da criança. 
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4.2 MALEFÍCIOS  

 A criança é a mais afetada quando a família resiste à participação na sua vida 

escolar ou quando a escola não compreende o quão bom seria a inserção da família nesse 

processo. Como diz Picanço (2012), citando outros autores, é preciso que alguém tome a 

iniciativa para que a união entre família e escola possa ocorrer: 

“[...] nas palavras de Marques (citado por Villas-Boas, 2001, p.119), 

parece caber à escola dar o primeiro passo no sentido de preencher a 

lacuna existente em termos de comunicação ‘positiva’ não só entre a 

escola e a família, mas também entre estas e a comunidade, mas esta 

comunicação não deverá fazer-se num sentido único, sendo desta forma 

fundamental que os professores sintam necessidade de ‘ouvirem os pais 

e partilharem com eles algum poder de decisão”. (PICANÇO, 2012, p. 

16). 

 Quando a criança estabelece o primeiro contato com a escola, é o primeiro 

momento de afastamento da família, posto que a escola é o primeiro grupo social de que 

a criança tem acesso. Nesse momento, a criança pode se assustar com as novas maneiras 

de se relacionar, posto que ela só aprendeu, até então, a conviver com pessoas da sua 

família, que vê desde que nasceu. Se os pais não se fazem presentes na vida escolar desde 

o início, a criança pode demorar a se adaptar com isso, porque a mudança é brusca para 

o entendimento de uma criança com poucos anos de idade. 

 A participação da família é importante, principalmente, porque os costumes 

partem dela e a incongruência entre o que ela preza e o que a escola preza pode atrapalhar 

o desenvolvimento da criança, posto que: 

“A influência da família sobre a criança representará o seu desempenho 

escolar mais tarde. Se, por exemplo, a família valoriza programas de 

TV, filmes, passeios e shoppings ao invés de ler livros, revistas, jornais 

e conhecer lugares que agreguem algum tipo de cultura como museus e 

bibliotecas, a criança adotará também em determinada medida, esses 

valores para a sua conduta”. (BRENDLER, 2013, p. 20). 

 Desse modo, a criança pode ter dificuldades nas questões escolares, uma vez que 

a escola prioriza a cultura através da leitura, embora se saiba que a cultura está em tudo, 

inclusive em programas televisivos. Apesar disso, a escola terá que dobrar os esforços 

para discutir valores culturais, por exemplo, porque terá que lidar com os livros e também 

com outros meios. Com a participação ativa dos pais, isso pode ser reajustado de maneira 

a não só a escola adaptar os meios de apresentação de seus conteúdos, mas a família 

também inserir outras formas de interação e de lazer com a criança, a fim de que esta 

tenha contato com espaços culturais aos quais ainda não tenha tido acesso. 
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5. CONCLUSÃO 

 Diante da discussão sobre o conceito de família, o histórico disso e como 

chegamos ao que entendemos, em nível estrutural, atualmente como família, percebemos 

que nada é estável, mas passa por processos e tanto a família como a escola precisam 

entender isso para que consigam estabelecer um diálogo passível de contribuir e favorecer 

o desenvolvimento da criança. Atualmente, a criança tem espaço privilegiado na 

sociedade: a escola é espaço de aprendizado exclusivo da criança. Mas ela não aprende 

sozinha, nem tampouco somente com as contribuições da escola, pois a criança continua 

convivendo com a família e, portanto, aprendendo também com ela. 

 A participação ativa da família na vida escolar da criança, portanto, é essencial 

para o desenvolvimento das capacidades e das habilidades infantis, posto que a união 

entre escola e família agrega valores que partem de casa e aprendizados que partem da 

escola de modo a se complementarem na formação cidadã. 

 Os benefícios dessa relação são infinitos, pois a criança é muito favorecida quando 

a escola entende a necessidade da participação familiar e quando a família entende a sua 

responsabilidade na prática pedagógica para a criança. Sem essa união, a criança pode 

sofrer no processo de aprendizagem e no envolvimento com a escola, posto que esta 

configura o primeiro contato da criança com um grupo social. 

 Neste trabalho, discutimos o que entendemos como mais relevante para o 

desenvolvimento prático da criança, uma vez que entendemos que a família tem 

participado pouco do processo de aprendizagem infantil. Como não podemos remeter à 

escola ou à família a culpabilidade por isso, tratamos de abordar a necessidade da relação 

entre ambas a partir de possibilidades que podem surgir das duas, pois tomamos a criança 

como parte essencial nesse processo. Por isso, nossa discussão é sobre o favorecimento 

da criança e a relação entre escola e família deve ser responsável por isso. 

 Cabe destacar que, embora ainda em uma parcela mínima, a família está, aos 

poucos, participando da vida escolar da criança. Ressaltamos, então, a motivação para 

que isso se propague e para que tanto a escola quanto a família assumam uma relação 

como imprescindível para melhor desenvolvimento pedagógico e como facilitadora nesse 

processo. 
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TRABALHANDO EDUCAÇÃO AMBIENTAL (EA) NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

EIXO TEMÁTICO P3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

SERAFIM, Taciane dos Santos1 

ORIENTADORA: SILVA, Guadalupe de Moraes Santos 2 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo, compreender como se dá a aprendizagem da 

educação ambiental na educação infantil, relatar formas de abordar a questão ambiental 

na educação infantil e apontar qual a importância de se trabalhar a relação entre natureza 

e sociedade. Este trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisas qualitativa e 

bibliográfica, tendo como problema: Como se trabalha educação ambiental na educação 

infantil? Pois é na educação infantil que se torna mais preciso o processo de sensibilização 

das crianças, pensando nisso motivei-me a trabalhar o tema de educação ambiental com 

as crianças, pois, se desde os primeiros anos a criança aprende a preservar o meio 

ambiente, a situação ambiental tomará rumos distintos do comum, que é o desmatamento 

ambiental inconsciente da natureza, garantindo assim a sobrevivência dos seres vivos, 

para um futuro não muito distante. Com isso podemos estabelecer como meta que é 

necessário que as crianças compreendam a importância das mudanças de hábitos 

destrutivos para hábitos construtivos pensando sempre nos cuidados como ambiente, 

respeitando e conservando a natureza. 

Palavras-chave: Meio ambiente. Sociedade. Educação Ambiental. 

 

ABSTRACT 

The objective of this study is to understand how environmental education is taught in 

early childhood education, to report ways of addressing environmental issues in early 

childhood education, and to point out the importance of working on the relationship 

between nature and society. This work was developed from qualitative and 

bibliographical research, having as problem: How does environmental education work in 

children's education? For it is in early childhood education that the process of raising 

children's awareness becomes more precise, thinking that I have been motivated to work 

on the subject of environmental education with children, since, since the first years, the 

child learns to preserve the environment, environmental situation will take different 

directions from the common, which is the unconscious environmental deforestation of 

nature, thus ensuring the survival of living beings, for a not too distant future. With this 

we can establish as a goal that it is necessary for children to understand the importance 

of changing from destructive habits to constructive habits, always thinking about caring 

for the environment, respecting and conserving nature. 

KEY WORDS: Environment. Society. Environmental Education. 
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INTRODUÇÃO 

A escola possui papel de agente transformador em que oferece ao aluno 

conhecimentos e ligações de valores sociais. Ao considerarmos esta observação, é 

importante apontar que também faz parte do papel da escola rever relações natureza e 

sociedade. 

Para ELALI (2003), a intenção de inserir a presença da natureza nas escolas de 

Educação Infantil evidencia-se por considerar o contato com o ambiente fundamental, 

sendo o mesmo na primeira infância.  

O objetivo deste estudo foi compreender como se dá a aprendizagem da educação 

ambiental na educação infantil, descrever formas de abordar essa questão e apontar qual 

a importância de se trabalhar a relação entre pessoa e ambiente nos anos iniciais. Desta 

forma, a metodologia utilizada foi à pesquisa de caráter qualitativo, com abordagem 

bibliográfica.  

A motivação para o desenvolvimento deste trabalho partiu da observação em meu 

trabalho como estagiária em Pedagogia, onde percebi a necessidade do pedagogo 

aprender mais sobre esta área, pois, desde os primeiros anos, a criança aprende a preservar 

o meio ambiente, a situação ambiental tomará rumos distintos do comum, que é o 

desmatamento inconsciente do meio ambiente, garantindo assim a sobrevivência dos 

seres vivos, para um futuro não muito distante. O Art.225 da Constituição Federal de 1988 

afirma que: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, em de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 

ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para os presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988). 

As mudanças de hábitos destrutivos para hábitos construtivos e o trabalho com as 

práticas educacionais, pensando sempre nos cuidados com o ambiente, respeitando e 

conservando a natureza é de fundamental importância. 

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) 

“essas práticas podem ser organizadas pelo professor buscando propiciar ao aluno noções 

básicas sobre os cuidados necessários ao trato com animais e plantas; identificação de 
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perigos, acompanhamentos de transformações, cabendo aqui ressaltar o quanto prazeroso 

essas situações podem ser para as crianças” (BRASIL, 1998). 

 

2. EDUCAÇÃO AMBIENTAL (EA) E SUAS POLÍTICAS 

 

Segundo a Lei 9.795 no art. 1º, (1999) entende-se por educação ambiental: 

Os processos por meios dos quais o indivíduo e a coletividade constrói 
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 
povo, essência a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 
(BRASIL, 1999). 
 

A partir disso, podemos perceber que a educação ambiental é uma forma de 

sensibilizar as crianças para os cuidados com meio ambiente e com os problemas que são 

associados ao mesmo. 

O caminho da educação ambiental na legislação brasileira expõe a necessidade de 

universalização das práticas educativas não só no ambiente escolar como por toda a 

sociedade. Atualmente já existem documentos aprovados pelo Ministério da Educação 

(MEC) que oferece aos professores condições para incluir a Educação Ambiental em seu 

planejamento. 

Um deles são os Referencias Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(RCNEI), que cita em seus objetivos gerais que o aluno de educação infantil precisa: 

“observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais 

como integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando 

atitudes que contribuam para a sua conservação”. (BRASIL, 1998, vol.1 p.63). Porém, 

em nenhum dos seus três volumes, os RCNEI citam o termo Educação Ambiental, esse 

tema é tratado em um eixo apresentado como “Natureza e Sociedade” o qual conglomera 

a questão ambiental, social e natural. 
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As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil de 2009 (DCNEI, 

2009), ao contrário dos RCNEI apontam diretamente a importância de se trabalhar a EA, 

cumprindo o princípio de respeito ético, político e estético ao meio ambiente, como 

assegura o Artigo 6º, p.19: 

As propostas pedagógicas de Educação Infantil devem respeitar os 

seguintes princípios: I - Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da 

solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às 

diferentes culturas, identidades e singularidades; II - Políticos: dos 

direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem 

democrática; III - Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da 

ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações 

artísticas e culturais. (DCNEI, 2009). 

O termo “Educação Ambiental”, só foi aderido em maio de 2012, quando foram 

criadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, que facilitou o 

debate da inserção da mesma em todos os níveis de ensino, sendo um documento para 

orientar os sistemas de ensino e as instituições, desde a Educação Básica até o Ensino 

Superior, abordando a Educação Ambiental como uma prática educativa coesa, contínua 

e permanente. Portanto, o aluno a partir da sua curiosidade, busca desenvolver a cada dia, 

a cada experiência a sua consciência social. Tornando-se assim um a gente 

transformadora das questões ambientais. 

É importante ressaltar a responsabilidade de se assumir uma proposta pedagógica 

que engloba a Educação Ambiental nas práticas docentes. A Educação Infantil é uma 

etapa fundamental na construção de valores e atitudes, onde serão acompanhadas até a 

sua formação do pessoal. Para isso é importante muito mais do que informações e 

conceitos, os docentes precisam trabalhar com atitudes, com a formação de valores, com 

o ensino e aprendizagem, principalmente na Educação Infantil, pois nessa fase a criança 

está em processo de desenvolvimento, dessa forma asseguraremos a introdução da 

temática ambiental de forma interdisciplinar, nos currículos de todas as disciplinas e em 

atividades escolares, que busquem o interesse dos educandos. Segundo Penteado (1997, 

p.16): 

A escola é, sem sombra de dúvida, o local ideal para se promover este 

processo. As disciplinas escolares são os recursos didáticos através dos 

quais os conhecimentos científicos de que a sociedade já dispõe são 

colocados ao alcance dos alunos. As aulas são o espaço ideal de 

trabalho com os conhecimentos e onde se desencadeiam experiências e 

vivências formadoras de consciências mais vigorosas porque 

alimentadas no saber. (PENTEADO,1997, p.16). 
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No livro Legislação Ambiental Básica, em seu capitulo referente a educação 

ambiental (2008, p.200) Apresenta os principais objetivos da mesma através da Lei nº 

9.795, de 27 de abril de 1999, em seu Art. 5º: 

I     O desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio 

ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos 

ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, 

científicos, culturais e éticos; 

II     A garantia de democratização das informações ambientais; 

III O estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a 

problemática ambiental e social; 

IV O incentivo à participação individual e coletiva, permanente e 

responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, 

entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor 

inseparável do exercício da cidadania; 

V O estímulo a cooperação entre as diversas regiões do País, em 

níveis micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma 

sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da 

liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, 

responsabilidade e sustentabilidade; 

VI O fomento E o fortalecimento da integração com a ciência e a 

tecnologia; 

VII O fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e 

solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. 

Diante desses objetivos podemos perceber que a Educação Ambiental quando 

inclusa na educação infantil, de acordo com seus princípios, pode provocar mudanças de 

pensamentos e transformação de valores e atitudes que serão de grande importância para 

promover novas atitudes diante do contexto social em que vivemos. A Educação 

Ambiental oferece aos alunos a noção de responsabilidade não exclusivamente com 

mundo e coma sociedade, mas também consigo mesmo. 

Contudo, é necessário compreender que a mudanças de hábitos e costumes de uma 

sociedade é de estrema importância, mesmo que estas precisem de um processo longo e 

incerto, mas que apresentem ações positivas, sensibilizando as crianças desde pequenas 

sobre a questão ambiental para que possam conhecer, respeitar e admirar a natureza. 
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3. QUAL A IMPORTANCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL (EA) NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL? 

A Educação Ambiental é uma aliada de extrema importância na busca pelo 

desenvolvimento sustentável, pois ela proporciona um processo holístico de alfabetização 

e conscientização ecológica. Ela busca firmemente a mudança de atitudes do homem, 

formando seres com consciência que é parte integrante do meio e que ajam de forma 

racional, contribuindo para a preservação do Meio Ambiente. 

  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei Nº 9394, de dezembro 

de 1996, reafirma os princípios definidos na Constituição com relação à Educação 

Ambiental: “A Educação Ambiental será considerada na concepção dos conteúdos 

curriculares de todos os níveis de ensino, sem constituir disciplina específica, implicando 

desenvolvimento de hábitos e atitudes sadias de conservação ambiental e respeito à 

natureza, a partir do cotidiano da vida, da escola e da sociedade”. 

Ao entrar na escola a criança passa a se desenvolver socialmente, o que é lhe 

apresentado na escola, será seguido por elas fora das salas de aula. Por esse motivo a 

educação ambiental se faz tão importante nas series iniciais, pois, os alunos terão como 

base a ideia de que precisa viver em sociedade de forma sustentável e cada vez mais 

entenderam a importância dos cuidados como meio ambiente. Para Sato (2004): 

O aprendizado ambiental é um componente vital, pois oferece motivos 

que levam os alunos se reconhecerem como parte integrante do meio 

em que vivem e faz pensar nas alternativas para soluções dos problemas 

ambientais e ajudar a manter os recursos para as futuras gerações. 

(SATO, 2004). 

A educação ambiental na Educação infantil deve ser um instrumento fundamental 

para processo ensino-aprendizagem, tendo em vista que é necessário realizar a leitura do 

meio para entender o que se passa nele, e assim transformar o modo de agir diante das 

situações que aparecem no cotidiano. Para que a educação ambiental desperte no aluno o 

desejo de manutenção ou a preservação do meio ambiente, é fundamental que ele seja 

provocado, por meio de questionamentos, que desafiem seu senso crítico e que faça o 

aluno perceber que tudo que está a sua volta é o meio ambiente e que ele faz parte do 

mesmo. 

Nesse sentido, é preciso que a escola se utilize de formas lúdicas para fazer com 

que o aluno consiga entender melhor o contexto da educação ambiental, uma forma muito 

interessante de passar a EA para os alunos é leva-los a conhecer a sua comunidade através 

de atividades práticas, além disso, atividades como leitura, trabalhos escolares, pesquisas 
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e debates em grupo fara com que os alunos entendam os problemas existentes na 

comunidade onde vivem. 

Segundo Costa (2015, s/n): “vale destacar que a educação ambiental deve ser 

trabalhada de forma interdisciplinar, e deve ser incluída no processo de ensino das 

diversas disciplinas”. Os professores são os principais mediadores no processo de 

sensibilização da social quanto aos problemas ambientais, pois, ele precisa buscar 

desenvolver em seus alunos hábitos e atitudes de respeito à natureza transformando-os 

em cidadãos conscientes e comprometidos como futuro do país. 

Portanto, podemos perceber que a educação ambiental deve ser um processo 

coletivo, dinâmico, contínuo, e participativo, de forma que explique a dimensão teórica e 

prática desse assunto. É importante que a EA envolva todos que formam a comunidade 

escolar para que motive as crianças a participarem das ações ambientais propostas pela 

escola. A educação ambiental de envolver a relação entre homem, natureza e universo de 

forma interdisciplinar, ela deve promover a sensibilização dos indivíduos, visando criar 

modos de vida sustentável. 

 

4 TRABALHANDO A EDUCAÇÃO AMBINTAL NA EDUCACALÇÃO 

INFANTIL 

 

Sabemos que é na educação infantil que dar-se o desenvolvimento moral e 

intelectual da criança, esse desenvolvimento ocorre tanto na sua vida intelectual com 

social, ambiental e cultural. Segundo Tiriba (2010, p.2): 

Creches e pré-escolas são espaços privilegiados para aprender ensinar 

porque aqui as crianças colhem suas primeiras sensações, suas 

primeiras impressões do vive. Neste sentido, a dimensão ambiental não 

poderia estar ausente, ou a serviço da dimensão cultural, ambas 

deveriam estar absolutamente acopladas. (TIRIBA , 2010, p.2). 

Podemos perceber assim, a importância do trabalho do professor em introduzir a 

educação ambiental de forma pratica e lúdica, dessa forma as crianças irão por conta 

própria descobrir respostas e encontrar soluções para esta temática. A relação entre a 

criança e o meio ambiente se dá através de sua própria manipulação dos objetos, 

curiosidade e necessidade em explorar o meio, se integrando a ele. Assim o docente 

precisa deixar o senso comum de lado e começar a estimular as crianças a descobrirem os 

problemas causados pela sociedade, em relação ao meio ambiente. 
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Uma importante ferramenta para as aulas de educação ambiental na educação 

infantil são as atividades ao ar livre que por sua vez proporcionam aos alunos 

aprendizagens que trazem bem-estar ao serem realizadas, aflorando o sentimento de 

solidariedade e companheirismo, deixando um pouco de lado atividades individualistas e 

competitivas, constituindo assim um espaço de convivência. De acordo com o já citado 

Tiriba (2010, p.9): 

[...], pois não apenas as salas de aula, mas todos os lugares são propícios 

às aprendizagens: terreiros, jardins, plantações, criações, riachos, 

praias, dunas, descampados; tudo que está entorno do bairro, a cidade, 

seus acidentes geográficos, pontos históricos e pitorescos, as 

montanhas, o mar... Além de se constituírem com espaços de brincar 

livremente e relaxar, estes locais podem também ser explorados como 

lugar de ouvir histórias, desenhar e pintar, espaços de aprendizagem, 

em que se trabalha uma diversidade de conhecimento. (TIRIBA , 2010, 

p.2). 

As aulas de educação ambiental (EA) contribuem para desenvolvimento infantil 

de forma a promover a conscientização ambiental nas crianças oferecendo um processo 

de alfabetização ecológica. Para abordar a EA em sala de aula o professor deve se utilizar 

de diferentes formas é necessário o uso de metodologias criativas para obter a atenção e 

participação de todos os alunos, promovendo a conscientização ambiental. De acordo com 

Francisco (2016, s/n): 

Atividades práticas devem ser desenvolvidas, de forma que os alunos 

consigam conciliar teoria e prática. Um bom exemplo são as aulas de 

Educação Ambiental em zoológicos, parques, praças e até no próprio 

pátio da escola, onde as explicações, juntamente com o contato com os 

recursos naturais, são de extrema importância no processo de 

conscientização ambiental. (FRANCISCO, 2016, s/n). 

Dessa forma, podemos perceber que a educação ambiental na educação infantil 

deve promover a conscientização e o conhecimento além de estimular o cuidado ao meio 

ambiente como um instrumento fundamental no processo ensino-aprendizagem, tendo em 

vista que as crianças precisam aprender a fazer a leitura do meio para compreender o que 

se passa nele, e assim transformar o modo de agir diante das situações que aparecem em 

seu dia-a-dia. 

É preciso ter em vista que a EA possui alguns objetivos importantes e que eles 

precisão ser passado para as crianças, cabe ao professor encontrar a melhor forma de 

apresentar tais objetivos para os alunos de forma que eles entendam e bote em pratica. 

Reigota (1990, pág.35) apresenta os objetivos da educação ambiental surgido do consenso 

internacional, são eles: 
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1 - Consciência: Ajudar os grupos sociais e os indivíduos a adquirirem 

uma consciência e uma sensibilidade acerca do meio ambiente e dos 

problemas a ele associados. 

2 - Conhecimento: Ajudar os grupos sociais e os indivíduos a 

ganharem uma grande variedade de experiências. 

3 - Atividades: Ajudar os grupos sociais e os indivíduos a 

adquirirem um conjunto de valores e sentimentos de preocupação como 

ambiente 

e motivação para participarem ativamente na

 sua proteção e melhoramento. 

4 - Competência: Ajudar os grupos sociais e os indivíduos a 

adquirirem competências para resolver problemas ambientais. 

5 - Participação: Propiciar aos grupos sociais e aos indivíduos uma 

oportunidade de se envolverem ativamente, em todos os níveis, na 

resolução de problemas relacionados como ambiente. 

Conhecendo os objetivos, é importante destacar que a educação ambiental também 

passa por alguns desafios como, por exemplo, a falta de formação dos professores para 

tratar de tal assunto em sala de aula e principalmente nas series inicias, considerando que 

essas turmas são muito visuais e práticas e os professores precisam repensar seus 

currículos para que a disciplina seja passada de forma correta.  

Para Mello e Trajber (2007, pag.70): “outro desafio ao educador ambiental está na 

capacidade de repensar a estrutura curricular levantando os motivos históricos que 

conduziram a determinada configuração disciplinar e sua importância para o atendimento 

dos interesses dominantes na sociedade.” A reconstrução do currículo pode ajudar na 

elaboração de atividades que facilitem a compreensão da educação ambiental. 

Um outro desafio que pode ser citado é a dificuldade que se encontra ao tentar 

botar em pratica as leis ambientas escolares, que embora existam muitas vezes não são 

respeitadas. Em 15 de outubro de 1997, foi sancionado os PCN’s (Parâmetros 

Curriculares Nacionais) que tem em meio aos seus temas o meio ambiente, esse 

documento trata de temas transversais em função de sua relevância social e lidam com 

valores e atitudes em que o educador precisa tratar de forma diferenciada das disciplinas 

tradicionais. É importante ressaltar que os temas transversais podem ser tratados em 

qualquer momento escolar, desde a definição de objetivos até a orientação de conteúdos. 

De acordo com os PCN’s (1997,pag.36): 

 

Os conteúdos de Meio Ambiente, serão integrados ao currículo através 

da transversalidade, pois serão tratados nas diversas áreas do 
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conhecimento, de modo a impregnar toda a prática educativa e ao 

mesmo tempo, criar uma visão global e abrangente da questão 

ambiental. (PCN’s,1997, pag.36). 

Os professores precisam utilizar-se de recursos e ferramentas próprias para 

discutir a temática ambiental em sala de aula. Através de suas práticas e metodologias é 

importante que o educador desperte em seus alunos uma sensibilidade em relação ao meio 

em que vive, para que futuramente essas crianças passem a ser agentes transformadores 

do meio ambiente. Segundo Loreiro (2006, pag.46): 

Os temas geradores servem, em síntese, como eixos articuladores entre 

temáticas e disciplinas, e devem ser definidos pela capacidade coletiva 

e dialógica de desvelar aos problemas, partindo de um eixo comum, da 

convicção de que todos podem aprender em comunhão, de que todos 

sabem algo que é valido e de que cabe ao sujeito individual construir o 

reconhecimento e resinificar o que aprendeu. (LOREIRO, 2006, 

pag.46). 

Quando se trabalha um tema gerador, o professor precisa trabalhar esse tema de 

modo que envolva a realidade dos seus alunos e fazer com que as próprias criança 

resolvam as atividades propostas e ao mesmo tempo sensibilizem-se pela questão 

ambiental. Contudo, é necessário que os professores se utilizem do auxílio de ferramentas 

e práticas que os auxiliem de forma que consigam despertar em seus alunos uma 

consciência em relação ao meio em que vive, para que futuramente essas crianças 

desenvolvam atitudes que favoreçam a preservação do meio ambiente. 

 

 5 CONCLUSÃO 

 

Nos últimos anos a educação ambiental, vem conquistando espaço nos currículos 

escolares e transformando de forma significativa a visão ambiental da sociedade. O fato 

de ser abordada por temas transversais facilita a aprendizagem e o debate desse tema entre 

as crianças, o que possibilita uma significativa troca de conhecimento e 

consequentemente um melhor entendimento do assunto. 

Atualmente a sociedade tem muito que se fazer para minimizar alguns problemas 

que a humanidade enfrenta nos últimos tempos, como o crescimento acelerado da 

população e a degradação dos recursos naturais entre tantos outros problemas e um do 

meio para se transformar essa situação é através da educação. Nesse caso, fica claro, a 

importância de educar os cidadãos desde a educação infantil para que ajam de modo 
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responsável e com sensibilidade, conservando o ambiente no presente para o futuro, 

transformando-se tanto como pessoa, quanto nas suas relações sociais. 

A Educação Ambiental e de extrema relevância no contexto escolar desde que seja 

trabalhada de forma a promover o desenvolvimento dos alunos. E para que isso aconteça 

e importante que haja o envolvimento de todos que fazem parte da comunidade escolar e 

que ele tenha consciência do seu papel no trabalho de sensibilização dos cuidados com a 

natureza. É importante destacar que a educação ambiental deve ser trabalhada de forma 

interdisciplinar, e não só pode como deve ser incluída no ensino das disciplinas regulares. 

Com isso é importante destacar a necessidade que sejam proporcionadas aos professores 

as condições necessárias para que possam trabalhar temas e atividades de educação 

ambiental e para conduzir a práticas pedagógicas. Além disso, a prática da educação 

ambiental requer caminho bastante difícil, pois é preciso fazer o possível para a salvação 

do nosso planeta, fazendo com que as crianças assumam sua função na sociedade. 

Portanto, pode concluir que a educação especial na educação infantil, se faz muito 

importante na formação de uma sociedade mais sustentável. Por ser 

multidisciplinar e por ser aplicada na pratica e através de atitudes, a educação 

ambiental prepara a criança para ser um agente ativo na preservação do meio ambiente 

,além de tornar-se um agente multiplicador .Contudo, é importante que se entenda a 

importância das mudanças de hábito e atitudes de toda uma sociedade, mudanças essas 

que resultem em ações positivas, dando as crianças oportunidade que as levem conhecer, 

respeitar e admirar a natureza e o meio em que vivemos. 
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HOMESCHOOLING E A PRESENÇA DA IGREJA CATÓLICA TRADICIONAL 

NA EDUCAÇÃO 

EIXO TEMÁTICO P2: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E PENSAMENTO 

EDUCACIONAL 
OLIVEIRA, Ludmilla Silva de1   

BONFIM, Luis Américo Silva2   

 

RESUMO 

Entre as muitas modalidades educacionais recentes, uma que vem ganhando destaque é a 

Homeschooling, ou seja, educação domiciliar. Nessa pesquisa, entenderemos as razões 

que motivam os pais a adotarem esse sistema e as justificativas para que busquem a 

legalização do mesmo no Brasil. Discutiremos qual o papel desempenhado pela Igreja 

Católica e sua via tradicional na escolha dessa abordagem educacional e como se dar o 

processo de ensino-aprendizagem no homeschooling. Utilizaremos como método revisão 

bibliográfica e um estudo de caso realizado através de entrevista semiestruturada para 

melhor formulação das ideias expostas. Os resultados do artigo indicam padrões sociais, 

culturais e religiosos específicos ao caso brasileiro permitindo estimar o perfil geral dos 

pais-educadores brasileiros e revelar a fragilidade empírica de parte significativa das 

críticas à modalidade.  Por fim, lançaremos considerações sobre essa abordagem 

educacional dentro das práticas e saberes da sociedade contemporânea e seu papel como 

espaço educativo.  

PALAVRAS-CHAVE: Homeschooling - Brasil. Igreja Católica. Tradição. 

 

ABSTRACT 

Among the many recent educational modalities, one that has been gaining prominence is 

Homeschooling, that is, home education. In this research, we will understand the reasons 

that motivate the parents to adopt this system and the justifications for them to seek their 

legalization in Brazil. We will discuss the role played by the Catholic Church and its 

traditional way of choosing this educational approach and how to give the teaching-

learning process in homeschooling. We will use as a bibliographical review method and 

a case study conducted through semi-structured interview to better formulate the ideas 

exposed. The results of the article indicate specific social, cultural and religious patterns 

in the Brazilian case, allowing the estimation of the general profile of the Brazilian 

parents-educators and revealing the empirical fragility of a significant part of the critics 

to the modality. Finally, we will consider the educational approach within the practices 

and knowledge of contemporary society and its role as an educational space. 

KEYWORDS: Homeschooling - Brazil. Catholic Church. Tradition. 
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INTRODUÇÃO 

 

Conhecido mundialmente como homeschooling, o ensino domiciliar é uma 

modalidade educacional onde os próprios pais ou responsáveis legais assumem a 

educação de seus filhos no âmbito doméstico. Tal tema gera um grande debate visto à 

falta de normatização desse tipo de ensino e do senso comum de que “lugar de criança é 

na escola”. 

Historicamente, a educação não era delegada ao Estado, sendo as próprias famílias 

as responsáveis por tornar seus filhos letrados. A obrigatoriedade da educação e a 

ampliação da mesma para todos na contemporaneidade fazem o homeschooling ser mal 

interpretado e o tema ser deturpado para a grande população. 

Para os que defendem a escola institucionalizada também está longe das 

expectativas, além de apresentar baixos índices em exames internacionais. Outro fator 

para muitos cristãos é a inserção de doutrinas como o relativismo e o marxismo  na cabeça 

das crianças, desvirtuando as mesmas do ensino religioso e das coisas de Deus. 

Nesse ponto, a pesquisa apresenta uma pouco dessa vertente do catolicismo que 

vem ganhando força e adeptos e que é um dos pilares para a retomada desse assunto, 

principalmente dentro do Legislativo e Judiciário. Em linhas gerais, essa corrente defende 

que a missão dos pais é de levar os filhos para as coisas do céu, sendo essas as principais 

riquezas que podem ser deixadas pelos pais aos seus pupilos. Sendo que a negligêencia 

nesse assunto afeta a salvação de todos. 

Utilizaremos como método revisão bibliográfica e um estudo de caso realizado 

através de entrevista semiestruturada para melhor formulação das ideias expostas. Os 

resultados do artigo indicam padrões sociais, culturais e religiosos específicos ao caso 

brasileiro permitindo estimar o perfil geral dos pais-educadores brasileiros e revelar a 

fragilidade empírica de parte significativa das críticas à modalidade. com consulta 

empreendida a material teórico-bibliográfico e documental disponível, com a utilização 

de livros, textos e artigos doutrinários, além de leis que possuam relação direta ou indireta 

com o assunto em comento. 
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2 DISCUSSÕES TEÓRICAS E JURÍDICAS 

 

No Brasil, a constituição de 1988, não permite nem proíbe o ensino domiciliar. No 

artigo 205, dispõe que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Mais 

adiante, no artigo 206, defende que o ensino seja ministrado com base nos seguintes princípios: 

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Sendo assim, 

a livre interpretação dar a entender que o homeschooling não ofende nenhum dos artigos e que, 

na verdade, se utiliza deles para existir e se tornar legal. 

Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em seu artigo 6º, afirma que “É dever 

dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos quatro 

anos de idade”. Esse dever é também previsto no Estatuto da Criança do Adolescente (ECA) em 

seu art. 55 “Os pais ou responsáveis tem obrigação de matricular seus filhos na rede regular de 

ensino”. Por essas leis, o homeschooling vai contra o que está institucionalizado e fere a lei, 

porém, o mesmo pode ser entendido como uma forma de proteção a crianças e adolescentes em 

situação de risco e para que os mesmos possam ter os seus direitos básicos assegurados. 

Já o Código Penal brasileiro prevê sanção, em seu artigo 246, para quem: “Deixar, sem 

justa causa, de prover à instrução primária de filho em idade escolar”. Nesse caso,também a lei 

pode vim a ser interpretada e até mesmo questionada, pois, todos os pais que adotam esse 

método possuem altos níveis educacionais e não privam seu filho do conhecimento; apenas o 

repassam de uma maneira diferente. Além disso, o conhecimento oferecido pelos pais muito 

bem ser medido pelos filhos dos mesmos em provas tradicionais ou através de outros meios 

avaliativos. 

No Legislativo, a educação domiciliar já vem a um bom tempo buscando uma aceitação. 

Pimentel (2016), nos mostra que, em 1994, o Projeto de Lei nº 4657/94 já pretendia 

regulamentar o ensino domiciliar do antigo 1º grau. Já em fevereiro de 2012, o deputado 

Lincoln Portela (PRB/MG) apresentou na Câmara de Deputados uma nova proposta para a 

regulamentação dessa modalidade. Em todos os casos acima citados, houve audiências que 

tinham como objetivo saber a opinião popular sobre o assunto e ouvir de especialistas quais os 

pontos positivos e negativos para um verídico. No entanto, ainda não se chegou a uma solução. 

Durante as pesquisas, e em conversas informais com pais homeschooleres, foi possível 

encontrar casos favoráveis de sua situação perante a justiça. 

Tivemos três decisões recentes a favor da educação domiciliar: 

- no interior de São Paulo, o juiz reconheceu a primazia do direito dos 

pais em relação a educação dos filhos, e que o Homeschooling não 

contraria nenhuma lei constitucional ou infraconstitucional; 

- o Tribunal do RS emitiu duas decisões favoráveis: uma determinando 

o sobrestamento total da ação até o julgamento do recurso pelo STF, 

com repercussão geral; 



 

675 
 

XI  MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

- e outra, deferindo efeito suspensivo, afastando a decisão liminar do 

juiz de primeiro grau, a qual havia determinado a imediata rematrícula 

do menor. Link: 

https://www.facebook.com/allandossantosbr/videos/92489273096996

6/?permPage=1. 2016. 

 

Sendo assim, podemos constatar que o ensino domiciliar ainda tem um grande 

caminho jurídico a ser percorrido, porém, seus defensores se munem de brechas legais 

para a sua efetivação.  

 

3 A TRADIÇÃO E A IGREJA A PARTIR DOS DOCUMENTOS CONCILIARES  

 

A Tradição Católica pode ser entendida como a retomada de elementos e de 

valores sociais esquecidos ou negligenciados. Entre esses valores está a ritualização que 

é uma das principais características de institucionalização da Igreja Católica. Suas 

celebrações sempre envolveram elementos suntuosos que fascinam pela beleza, cor e 

música, valorizando e ornamentando os ritos. Sendo assim, um dos centros da discussão 

do Concilio Vaticano II foi, justamente, a natureza da liturgia católica nesse mundo cada 

vez mais globalizado, culturalmente plural, pragmático e hedonista.  

Tudo se inicia com o Concílio Vaticano II que é considerado um momento em que 

a igreja católica tentou, justamente, esse aggiornamento, essa adaptação aos “ventos 

modernos”, uma aproximação com um padrão societal que, no centro de suas 

preocupações, buscava uma racionalidade eficiente em todas as suas esferas de ação. Isso 

significa, entre outras, que a mentalidade moderna tende a afirmar, no seu cotidiano, tudo 

que seja funcional, útil, prazeroso, rápido.  

No seio da discussão, estão muitos católicos que visam manter seus valores e 

dogmas vivos na vida de seus filhos e distância de doutrinas consideradas pelos mesmas 

heresias às coisas de Deus. 

Entender a Tradição Católica é entender que uma das mais antigas instituições da 

sociedade possui uma longa jornada e que, aparentemente homogênea, a mesma se divide 

em vários segmentos que buscam colher para si o que melhor atribuem e encontram na 

mesma. Para melhor ilustrar o perfil social dos católicos e como pode ser vista essa 

retomada de elementos litúrgicos simbólicos e ritualísticos antes Vaticano II, apresenta-

se um panorama de como podem ser vistas quatro das principais vertentes do catolicismo 

romano atual. 
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Modernista: aquele que vê no concílio uma ruptura com o passado tradicional, 

como se uma nova igreja tivesse surgido a partir daí e é essa igreja nova que seria a 

melhor. É a posição, por exemplo, de Leonardo Boff. 

O conservador: concorda que o concílio deve ser seguido, mas não vê uma ruptura 

com o passado. O concílio teria feito reformas pontuais e não construído uma nova igreja 

e deve ser visto em continuidade com a tradição, nesse caso, a Hermenêutica da 

continuidade. Tenta agregar o antigo com o novo, e, pelo pouco tempo do Concilio, afirma 

que ele ainda não está completamente incorporado. Essa é a posição, por exemplo de 

Bento XVI, Pe. Paulo Ricardo, dos padres que rezam a missa tridentina em Sergipe e da 

maioria dos membros do grupo sergipano. 

O tradicionalista: enxerga que o concílio promoveu uma ruptura com a tradição, 

mas prefere ficar com a tradição e se opor ao concílio, em muitos casos, de forma 

exagerada, enxergando em tudo pós-conciliar um pecado e algo que precisa ser eliminado. 

É o caso da FSSPX, da Montfort e da maioria do grupo de Salvador e do whatsapp.  

O sedevacantista: acredita-se que existe uma Igreja Católica que ele segue e uma 

Igreja Conciliar que é a que se encontra; são extremistas em suas posições e julgam a 

todos como hereges. Normalmente, homens que usam das doutrinas da fraternidade de 

Lefebvre e seguem à risca os ensinamentos deixados;, não aceitam nem diálogo com nada 

nem ninguém que mencione o Concilio Vaticano II. Então, ele chega à conclusão de que 

o concílio foi completamente inválido e que, pelo menos desde Paulo VI. Não existe um 

verdadeiro Papa na Igreja, mas apenas hereges usurpadores. Como se a Sé de Roma está 

vacante. Essa posição é ainda mais rara que a dos tradicionalistas. Porém, mesmo sem 

nunca confessarem, duas jovens no grupo Famílias Educadoras do Whatsapp em muito 

se assemelham a esse pensamento. As pessoas que seguem essa linha, normalmente, são 

excomungadas pela Igreja. 

Diante disso, é possível notar que esses adeptos do homeschooling se sentem na 

verdade órfãos de uma simbologia de uma instituição que em muito se transformou. Para 

eles, a falta de espaço que a Igreja perdeu na vida da sociedade é um dos estopins para 

problemas de cunho sócio-cultural que passa na contemporaneidade.  Assim, também é 

na educação: salas lotadas, rebeldias, ausência de particularização da forma de ensinar, 

desmotivação dos problemas; tudo reflete para uma deturpação e até falta de interesse dos 

alunos com o aprender. Para eles, o ensino domiciliar é a retomada da simbologia e do 

amor ao conhecimento, assim como a Tradição é para o catolicismo. 
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4 PERFIL DAS FAMÍLIAS E ENSINO APRENDIZAGEM NO 

HOMESCHOOLING BRASIL A PARTIR DE CONSIDERAÇÕES DO BLOG 

EDUCANDO PARA O CÉU 

 

O perfil das famílias interessadas em educação domiciliar seria de pais dispostos 

a investir tempo e recursos na formação intelectual de seus filhos, desejando mais 

ativamente participar desse processo. O homeschooling é um estilo de vida. 

Longe de ser algo solto, um dos principais pilares dessa modalidade é o 

planejamento, a organização e a disciplina. Os pais precisam está de acordo e a mãe, 

normalmente, abdica de sua carreira profissional e opta por se dedicar ao lar e à família 

com a ajuda e apoio do pai. Um planejamento precisa ser seguido e tudo precisa ficar 

registrado como uma forma de memória e avaliação do crescimento do aluno, assim como 

é feito nas escolas tradicionais.  

As aulas são de segunda à sexta, 5 horas diárias, distribuídas ao longo do dia; são 

três horas na parte da manhã normalmente, e uma ou duas na parte da tarde (Mas claro 

bem flexível conforme a rotina familiar). E temos uma hora para leitura da noite em 

família, que faz parte da rotina de segunda a segunda. A leitura é um dos principais 

diferenciais das crianças dessa modalidade. Em média, na escola, uma criança lê de dois 

a três livros- isso em escolas particulares. No homeschooling, esse número pode chegar a 

20 ou 30 livros. 

 Sendo assim, um ano letivo de uma família homeschooling é normalmente de: 5 

horas diárias; 25 horas semanais; 100 horas mensais; Aproximadamente 100 horas para 

atividades extras, com um total do ano letivo em  1.200 horas.  Entre as disciplinas, além 

da grade tradicional, aulas de catecismo, latim e música ganham destaque, bem como 

atividades como xadrez, visitas a parques e museus e jardinagem. 

Outro ponto abordado pelos pais do Blog Educando para o Céu foi o fato de que, 

dessa forma, os pais estão cientes do que é passado a seus filhos e não há invenções ou 

distorções de fatos. Ensinariam o que se encontra nos livros e pronto; não dariam margens 

a outros temas. Sobre essa afirmação, há a relevância de um engajamento do conteúdo e 

do ensino sobre o fato de ver a educação de forma arcaica como um simples “decoreba”, 

o que foi mal interpretado pelos adeptos que acreditam ser essa desculpa de embutir ideias 

desnecessárias nos conteúdos escolares. Isso não quer dizer que a criança não tenha o 

direito de questionar; apenas não teria acesso a algo que foge do julgamento correto de 
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seus pais. Para eles, as crianças precisam de uma educação cristã acima de tudo, e nada 

mais. 

 

5 DADOS ESTATÍSTICOS DO HOMESCHOOLING NO BRASIL 

 

Os dados e as ponderações que se seguem são o resultado do projeto de pesquisa 

de dissertação de mestrado (Ribeiro, 2010) e culminaram recentemente na defesa da tese 

de doutoramento (Ribeiro, 2016), ambas realizadas na Universidade do Minho. Por terem 

sido conduzidas no âmbito da área científica da Organização e Administração Escolar, os 

recortes dos dados que se seguem permeiam o âmbito das questões sociais que cercam 

essas famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo a Associação Nacional de Educação Domiciliar (ANED), atualmente 

esse número aumentou, estima-se que quinze mil crianças sejam ensinadas atualmente 

por esse sistema em todo o país, sendo que a procura por essa modalidade aumentou 

916% entre 2011 e 2016. 
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Outro ponto que gera debate é a formação desses pais e como eles seriam capazes 

de passar de formar didáticos e metodológicos programas complexos e conhecimentos 

diversos para os filhos? Como é visto no quadro acima uma grande parcela de pais que 

assumem essa modalidade de ensino possui nível superior e se julgam capazes de 

aprender para ensinar e ensinando aprender o domínio da pratica pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalmente a mulher por possuir dentro da sociedade o papel de primeira 

educadora e ser a que atualmente se encontra com maiores indices escolares e que 

conhece as particularidades dos filhos toma para si a direção do ensino doméstico 

normalmente com o auxilio do marido ou de outros elementos familiares. Em muitos 

casos, esta abandona o emprego fora do lar e busca em rendas autonômas uma forma de 

continuar auxiliando na renda domestica, e não comprometer o curriculo escolar a qual 

terá que se dedicar. 

Tabela 4 - Perspetivas de aprendizagem e atributos dominantes nas famílias que 

praticam ensino doméstico 
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Nessa parte do trabalho é apresentado quais as características dos currículos 

adotados na maioria das famílias e o que se espera de cada uma delas. Em muitos casos, 

o homeschooling é uma sequencia de aprendizagem cotidiana que não está fixo em 

matérias e conteúdos e usa de uma dinâmica mais lúdica e de autodescoberta para inserir 

conteúdos no ensino aprendizagem da criança. 

 

Figura 1 – Educação centrada na Bíblia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

O conselho bíblico diz: “Instrui a criança no caminho em que deve andar, e até 

quando envelhecer não se desviará dele” (Pv 22.6), usado para advertir os pais e 

normalmente pautado apenas à doutrina religiosa (separada da educação convencional), 

é estendida no homeschooling, passando a englobar todos os assuntos ou matérias que 

uma criança pode aprender e que os pais devem ensinar. Sendo assim, o Ensino do 

Trivium e Quatrivium1  são os mais usados pelos pais católicos adeptos dessa prática 

pedagógica. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Como vimos, ainda há muito que debater sobre o homeschooling e sobre sua 

atuação como modalidade de ensino e estilo de vida no Brasil. A falta de conhecimento e 

a forma como - a mesma é apresentada ao grande público mostram a necessidade de um 

                                                             
1 Tradicionalmente, as sete artes liberais englobam, desde a Idade Média, dois grupos de 

disciplinas: de um lado, o trivium (com as artes "retórica", "lógica ou dialéctica" e "gramática") 

e do outro, o quadrivium (com as artes "música", "aritmética", "geometria" e "astronomia"). 
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maior estudo e análise. Independente disso, é preciso notar que as crianças que já vivem 

essa realidade estão em pé de igualdade com as que vivem uma educação 

institucionalizada. Os pais que utilizam esse método são, em sua maioria, acadêmicos 

com vários títulos e eternos curiosos do conhecimento, o que ajuda também nos bons 

resultados obtidos nessa modalidade.  

Acreditamos que, longe de ser uma negligência, o ensino domiciliar é uma forma 

de liberdade religiosa que só precisa ser normatizada para que possa ser mensurada como 

as demais modalidades de ensino legalizadas no Brasil. As famílias precisam se mostrar 

mais e buscar apresentar como, quando e de que forma são trabalhados os conteúdos, 

sejam eles polêmicos ou não.  E o Estado precisa assegurar apenas que tais famílias estão 

cuidando e preservando os direitos básicos dessas crianças, seja com visitas ou provas e 

questionários. 

É preciso crer que muito mais ainda está a ser apresentado e que sem dados 

concretos ou conversas com famílias homeschooling o assunto fica na especulação e na 

especulação de teorias e conceitos. Sendo assim, em estender a pesquisa para o campo e 

buscar respostas a questões que surgiram com a leitura e o recolhimento desses dados. 
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