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PREFÁCIO 

 
O presente livro/e-book, reúne artigos apresentados no Congresso 
Nordestino de Educação – CONeD, entre os dias 23 e 25 de janeiro 
de 2019, na Universidade Federal do Piauí – UFPI, campos Parnaíba. 
O Congresso ao qual desejamos formação, qualificação permanente 
e expansão... Pois este contou com uma expressiva presença de 
profissionais do âmbito educacional e do mundo acadêmico, tendo 
este evento, uma grande relevância para toda sociedade parnaibana.   

 O congresso evidenciou o foco temático Educação na 
Atualidade: Interdisciplinaridade e Práticas Pedagógicas, pois se 
entende que discutir o modelo de educação nos dias de hoje, é de 
fundamental importância para que as pessoas tomem consciência de 
seu papel perante a sociedade. Acredita-se que educar não é somente 
instruir, mas oportunizar experiências significativas que prepara para 
a vida.  

           O principal objetivo do congresso, foi trabalhar as 
experiências aprendidas dos pesquisadores, pois as mudanças na 
sociedade e nas formas de relacionamento humano, requer novas 
competências e habilidades. 

         Os trabalhos encaminhados ao evento e aprovados, organizados 
e apresentados foram no total de 20 Grupos Temáticos (GT), 
explanados por alguns grupos o uso de projeção, e em outros grupos, 
àqueles que enviaram pôster narraram seu trabalho oralmente.  A 
dinâmica da apresentação adotada foi a explanação do trabalho, 
mediadas pelos avaliadores onde teve o tempo cronometrado, 
promovendo feedback entre os presentes. 
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            A coletânea dos trabalhos deste livro/e-book, desenvolvida 
para proporcionar mais  conhecimento, precisa ser lida levando em 
consideração a valiosa riqueza que há em cada contribuição, na 
diversidade que cada trabalho apresenta. 

         Nesta via de interpretação, ganha sentido que é o conjunto da 
obra que me deixa a alegria de constatar que alguma coisa de 
relevante e de novo está acontecendo nesta visão de mundo, e que o 
CONeD teve e tem corroborado. 

        Agradeço e fiquei muito lisonjeada ao receber o convite para 
“prefaciar” este livro/e-book, e afirmo que o CONeD logrou bela 
vitória.  

Professora Especialista  
Maria Edileusa Assunção Veras Carvalho 
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APRESENTAÇÃO 

 
“Feliz aquele que transfere o que 
sabe e aprende o que ensina.” (Cora 
Coralina) 

Este livro/e-book é fruto das pesquisa apresentadas 
nos dias 23, 24 e 25 de janeiro de 2019, na Universidade Federal 
do Piauí – UFPI, campos Parnaíba, no  Congresso Nordestino 
de Educação (CONED), que teve como tema Educação na 
Atualidade: Interdisciplinaridade e Práticas Pedagógicas. O 
principal objetivo foi trabalhar as experiências aprendidas dos 
pesquisadores. 

Este livro/e-book é a materialização do conhecimento 
adquirido pelos autores e agora transmitido para toda a 
comunidade acadêmica e a sociedade de uma forma geral. Pois o 
conhecimento tácito destes autores não pode ser perdido, e sim 
registrado para as próximas gerações, e se possível atravessar as 
fronteiras físicas dos países e continentes, auxiliando outros 
educadores e pesquisadores. O aprendizado é continuo e 
processual, e muitas das teorias aqui apresentados são estudos de 
casos. 

 

Prof. Dr. Francisco Ricardo Almeida Amorim 

Editor/Organizador
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Impactos e Contribuições do Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa na Formação 

Docente 
 

        Damares 

Araújo Teles 1 

Resumo 

A formação dos professores é um importante aspecto a ser 
considerado na educação, pois esta contribui de forma efetiva 
para a melhoria do ensino no âmbito das escolas públicas e 
privadas. Por isso, ao falarmos sobre educação de qualidade 
devemos ter como um dos pontos específicos, a formação de 
qualidade, cujo processo deve ser constante e é extremamente 
relevante ao longo da trajetória destes profissionais. Nessa 
direção, a formação continuada deve possibilitar aos 
professores alfabetizadores conhecimentos teóricos e 
metodológicos que os auxilie no processo de alfabetização e 
letramento dos alunos. Por isso, em 2012 foi criado o Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC que é uma 
iniciativa do governo federal cujo principal objetivo visa 
proporcionar formação continuada aos professores 
alfabetizadores, de modo que possam refletir sobre o ciclo de 
alfabetização e adquiram conhecimentos específicos sobre esse 
processo. O intuito é fazer com que esses docentes estejam 
capacitados para alfabetizar as crianças até os oito anos de 
idade, ou seja, ao final do 3º ano do ensino fundamental. As 
formações ofertadas pelo pacto visam apoiar os docentes com o 
adequado planejamento das aulas e a utilização de recursos 
didáticos que ajudem nesse processo de alfabetizar e letrar. 
Assim, são realizados estudos e atividades práticas que induzem 
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ao planejamento das aulas com a utilização de materiais 
didáticos, como obras de literatura, jogos pedagógicos de apoio 
à alfabetização entre outros, que dão foco à leitura e escrita com 
ênfase na relação estabelecida entre alfabetização e letramento. 
Por isso, partimos do seguinte questionamento: Quais os 
impactos e contribuições do PNAIC na formação docente? 
Assim, este artigo teve como objetivo geral investigar os 
impactos e contribuições do PNAIC na formação dos 
professores alfabetizadores. E especificamente objetivou-se 
destacar como os professores analisam a relevância dessas 
formações; identificar em suas práticas os reflexos das 
formações e destacar os principais desafios da atuação em 
turmas de alfabetização. No referencial teórico a pesquisa foi 
fundamentada em alguns autores como Garcia (2008), Tardif 
(2009), Pimenta (2009), Imbernón (2011), Soares (2017), entre 
outros. Optamos pela abordagem qualitativa, com a realização 
de pesquisa de campo com base nos estudos de André e Lüdke 
(1986), Bogdan e Biklen (1994). Os resultados evidenciam que 
as formações do PNAIC possibilitam que os professores 
alfabetizadores se questionem e reflitam sobre suas práticas, 
bem como possam ressignificá-las, com o desenvolvimento de 
ações que visem não só a alfabetização, mas o letramento dos 
alunos. Desse modo, diante das observações e entrevistas 
analisadas, foi possível constatar as contribuições do pacto na 
elaboração de materiais pedagógicos, na utilização de diversos 
recursos que tornam as aulas mais significativas. Portanto, 
compreendemos que essa política pública se constitui como 
uma importante política educacional que precisa ser valorizada 
e incentivada em todas as escolas brasileiras para se garantir 
formação aos professores alfabetizadores que estão 
comprometidos com a educação das crianças. 

Palavras-chave: PNAIC. Formação docente. Política 
educacional. Prática pedagógica. 

Abstract 

Teacher training is an important aspect to be considered in 
education, since it contributes effectively to the improvement of 
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teaching in public and private schools. Therefore, when talking 
about quality education we must have as one of the specific 
points, quality training, whose process must be constan and is 
extremely relevant throughout the trajectory of these 
professionals. In this direction, continuing education should 
enable literacy teachers to have theoretical and methodological 
knowledge to assist them in the process of literacy and literacy 
of students. Therefore, the National Pact for Literacy in the 
Right Age (PNAIC) was created in 2012, an initiative of the 
federal government whose main objective is to provide 
continuing education for literacy teachers so that they can 
reflect on the literacy cycle and acquire specific knowledge 
about literacy. this process. The intention is to make these 
teachers able to teach children up to the age of eight, that is, at 
the end of the third year of elementary school. The formations 
offered by the pact aim to support teachers in the proper 
planning of classes and the use of didactic resources that help in 
this process of literacy and literacy. Thus, studies and practical 
activities are carried out that induce classroom planning with the 
use of didactic materials, such as literary works, pedagogical 
games to support literacy among others, which focus on reading 
and writing with emphasis on the established relationship 
between literacy and literacy. Therefore, we start from the 
following question: What are the impacts and contributions of 
the PNAIC in teacher training? Thus, this article aimed to 
investigate the impacts and contributions of the PNAIC in the 
training of literacy teachers. And specifically aimed to highlight 
how teachers analyze the relevance of these formations; identify 
in their practices the reflexes of the formations and highlight 
the main challenges of acting in literacy classes. In the 
theoretical reference the research was based on some authors 
such as Garcia (2008), Tardif (2009), Pimenta (2009), Imbernón 
(2011), Soares (2017), among others. We chose the qualitative 
approach, with field research based on the studies of André and 
Lüdke (1986), Bogdan and Biklen (1994). The results show that 
the formations of the PNAIC allow literacy teachers to question 
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and reflect on their practices, as well as to reframe them, with 
the development of actions that aim not only at literacy, but at 
the literacy of students. Thus, in view of the observations and 
interviews analyzed, it was possible to verify the contributions 
of the pact in the elaboration of pedagogical materials, in the 
use of several resources that make the classes more meaningful. 
Therefore, we understand that this public policy constitutes an 
important educational policy that needs to be valued and 
encouraged in all Brazilian schools to guarantee training for 
literacy teachers who are committed to the education of 
children. 

Keywords: PNAIC. Teacher training. Educational politics. 
Pedagogical practice. 

Introdução 
A formação dos professores é um importante aspecto a 

ser considerado na educação, pois esta contribui de forma 

efetiva para a melhoria do ensino no âmbito das escolas públicas 

e privadas. Por isso, ao falarmos sobre educação de qualidade 

devemos ter como um dos pontos específicos, a formação de 

qualidade, cujo processo deve ser constante e é extremamente 

relevante ao longo da trajetória destes profissionais. Nessa 

direção, a formação continuada deve possibilitar aos professores 

alfabetizadores conhecimentos teóricos e metodológicos que os 

auxilie no processo de alfabetização e letramento dos alunos. 

Nessa direção, com o intuito de valorizar a formação 

do professor alfabetizador e alcançar a meta 5 do Plano 

Nacional de Educação, em 2012 foi criado o Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC que é uma iniciativa 
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do governo federal cujo principal objetivo visa proporcionar 

formação continuada aos professores alfabetizadores, de modo 

que possam refletir sobre o ciclo de alfabetização e adquiram 

conhecimentos específicos sobre esse processo. O intuito é fazer 

com que esses docentes estejam capacitados para alfabetizar as 

crianças até os oito anos de idade, ou seja, ao final do 3º ano do 

ensino fundamental. 

Por isso, com o intuito de analisar a importância dessa 

política educacional o objetivo geral desta pesquisa consistiu em 

investigar os impactos e contribuições do PNAIC na formação 

dos professores alfabetizadores. E especificamente objetivou-se 

destacar como os professores analisam a relevância dessas 

formações; identificar em suas práticas os reflexos das 

formações e destacar os principais desafios da atuação em 

turmas de alfabetização. 

Por isso, partimos do seguinte questionamento: Quais 

os impactos e contribuições do PNAIC na formação docente? 

No referencial teórico a pesquisa foi fundamentada em 

alguns autores como Soares (2004), Garcia (2008), Tardif 

(2009), Pimenta (2009), Imbernón (2011), entre outros. 

Optamos pela abordagem qualitativa, com a realização de 

pesquisa de campo com base nos estudos de André e Lüdke 

(1986), Bogdan e Biklen (1994). 
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O Pnaic e suas influências na formação docente 

continuada 
Nos cursos de formações propostos pelo PNAIC são 

realizados estudos e atividades práticas que induzem ao 

planejamento das aulas com a utilização de materiais didáticos, 

como obras de literatura, jogos pedagógicos de apoio à 

alfabetização entre outros, que dão foco à leitura e escrita com 

ênfase na relação estabelecida entre alfabetização e letramento. 

Essa política pública constitui-se como uma importante política 

educacional que precisa ser valorizada e incentivada em todas 

as escolas brasileiras para se garantir formação aos professores 

alfabetizadores que estão comprometidos com a educação das 

crianças. A Portaria de nº 1458 em 14 de dezembro de 2012 do 

Ministério da Educação destaca importantes aspectos referentes 

a essa formação: 

A formação continuada de Professores 
Alfabetizadores tem como objetivo apoiar 
todos os professores que atuam no ciclo de 
alfabetização, incluindo os que atuam nas 
turmas multisseriadas e multietapa, a 
planejarem as aulas e a usarem de modo 
articulado os materiais e as referências 
curriculares e pedagógicas ofertadas pelo MEC 
às redes que aderirem ao Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa e 
desenvolverem as ações desse Pacto. 
(BRASIL, 2012a, art.1º). 

Nesse aspecto, o intuito do pacto é possibilitar que 

esses docentes alfabetizadores tenham uma formação 

continuada que os auxilie na prática cotidiana da alfabetização, 
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assim esses esforços tentam canalizar a melhoria da qualidade 

da educação básica. As formações ofertadas visam apoiar os 

docentes com o adequado planejamento das aulas e a utilização 

de recursos didáticos que ajudem nesse processo de alfabetizar 

e letrar. Assim, são realizados estudos e atividades práticas que 

induzem ao planejamento das aulas com a utilização de 

materiais didáticos, como obras de literatura, jogos pedagógicos 

de apoio à alfabetização entre outros, que dão foco à leitura e 

escrita com ênfase na relação estabelecida entre alfabetização e 

letramento. 

Desse modo, compreendemos que os impactos dessa 

proposta são positivos nessa direção, pois possibilitam que os 

professores planejem adequadamente suas práticas, já que por 

meio da inserção de diversas atividades com as crianças, é 

possível analisar como está a condução de suas ações em sala 

de aula. Nessa perspectiva, a prática pedagógica deverá estar 

alicerçada na reflexão crítica, que possibilitará ao professor 

fazer uma auto-análise, onde se desenvolverá a capacidade de 

refletir sobre a própria prática, com o objetivo de aprender a 

interpretar, compreender e refletir sobre a realidade social e a 

docência (IMBERNÓN, 2011, p. 41) 

Ainda nessa direção, Pimenta (2009) afirma que os 

saberes docentes são construídos, não apenas na prática, mas 

são sustentados pelas teorias da educação, assim o professor 
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constantemente reelabora sua prática para que desenvolva o seu 

trabalho da melhor forma possível. 

Metodologia 
A pesquisa foi realizada em uma escola pública na 

cidade de Parnaíba-PI, tendo como sujeito da pesquisa uma 

docente que participa das formações do Pnaic. Nessa direção, 

optou-se pela pesquisa qualitativa, que pode ser caracterizada 

como uma tentativa de compreensão detalhada dos significados 

e características situacionais apresentadas pelos sujeitos 

(RICHARDSON, 2009). 

Bogdan e Biklen (1999) apontam que esse tipo de 

pesquisa trabalha com o ambiente natural e envolve a obtenção 

de dados descritivos, no contato direto do pesquisador com a 

situação estudada. Nesse sentido, optou-se pela pesquisa 

qualitativa do tipo descritiva, que procura explicar e descrever 

com fidedignidade o objeto investigado. Conforme Oliveira 

(2010) esse tipo de pesquisa faz uma descrição detalhada da 

forma como se apresenta o fenômeno, caracterizando-se como 

uma análise profunda da realidade pesquisada. 

Para a coleta de dados utilizamos como instrumentos: a 

entrevista semiestruturada, a observação e o questionário. 

Escolhemos a entrevista semiestruturada, pois possibilita um 

diálogo com o entrevistado, fazendo que a coleta de dados seja 

mais significativa, pois o entrevistado pode espontaneamente 

expor seus conhecimentos e opiniões sobre o tema que é o 
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objeto de investigação do pesquisador. Na entrevista a relação 

que se cria entre o pesquisador e o pesquisado é de interação, 

havendo uma atmosfera de influência recíproca entre quem 

pergunta e quem responde. A entrevista semiestruturada se 

desenrola a partir de um esquema básico, porém não aplicado 

rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as necessárias 

adaptações. (ANDRÉ; LÜDKE ,1986). 

Em relação ao questionário, Oliveira (2010, p. 83), 

explica que é “[...] uma técnica para obtenção de informações 

sobre sentimentos, crenças, expectativas, situações vivenciadas 

e sobre todo e qualquer dado que o pesquisador deseja registrar 

para atender os objetivos de seu estudo”. Os questionários 

aplicados com as professoras foram elaborados com questões 

abertas que buscavam obter informações mais subjetivas. 

Também usamos na coleta de dados a técnica da 

observação, que conforme afirmam André e Lüdke (1986), é o 

principal instrumento da investigação, pois o observador pode 

recorrer aos conhecimentos e experiências pessoais como 

auxiliares no processo de compreensão e interpretação do 

fenômeno estudado. Assim, por meio da observação o 

pesquisador pode ver e analisar como tem ocorrido na prática, o 

objeto a que se propõe investigar. 
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Análise dos Dados 
A pesquisa foi realizada com uma professora 

alfabetizadora que atua numa escola pública e que destaca a 

relevância das formações do Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa em suas práticas de alfabetização e letramento, 

como ela argumenta: 

O PNAIC que tem como intuito fazer com 
que os professores alfabetizem os alunos, foi 
muito importante porque a partir dele 
comecei a trabalhar a alfabetização desses 
alunos na perspectiva do letramento. 
Também comecei a desenvolver atividades 
que possibilitassem essa interação foi muito 
bom porque a partir das formações eu tirava 
muita coisa para minha sala. 
(PROFESSORAL GIRASSOL). 

A partir do relato da docente, constatamos a 

importância dessa política educacional em seu processo de 

formação continuada, auxiliando-a de forma direta em sua 

prática. Também foi possível observar que a partir disso, 

começou a trabalhar a alfabetização na perspectiva do 

letramento, o que é extremamente essencial na prática de um 

professor alfabetizador que objetiva ter bons resultados, pois 

como defende Soares embora sejam processos diferentes, são 

indissociáveis, como defende Soares (2004): 

Dissociar alfabetização e letramento é um 
equívoco porque, no quadro das atuais 
concepções psicológicas, linguísticas e 
psicolinguísticas de leitura e escrita, a entrada 
da criança (e também do adulto analfabeto) no 
mundo da escrita se dá simultaneamente por 
esses dois processos: pela aquisição do sistema 
convencional de escrita – a alfabetização –, e 
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pelo desenvolvimento de habilidades de uso 
desse sistema em atividades de leitura e 
escrita, nas práticas sociais que envolvem a 
linguagem escrita – o letramento. Não são 
processos independentes, mas 
interdependentes, e indissociáveis 

Outro importante ponto a ser destacado, é o enfoque 

em diferentes recursos didáticos que o professor deve utilizar 

para proporcionar a alfabetização e o letramento, como Girassol 

explicita: 

Tinham oficinas de confecções de materiais, 
construção de sequencias didáticas e eu 
sempre fazia e utilizava na sala. Focar também 
na questão da literatura infantil é muito 
importante para alfabetizar e letrar as crianças. 
Outra questão é a contextualização das aulas 
para que estimule os alunos a quererem 
aprender. Também utilizo cantigas de roda, 
parlendas, rimas, jogos e outros recursos 
pedagógicos para trabalhar a leitura e a 
escrita. Por isso, enfatizo que essas 
habilidades são fundamentais e precisam ser 
trabalhadas para que as crianças conseguiam 
obter êxitos nas outras séries, porque o que 
vemos atualmente são muitas crianças com 
dificuldades na leitura e na escrita. 
(PROFESSORAL GIRASSOL). 

Por meio da fala da docente, é possível perceber como o 

uso dessas atividades e recursos possibilitou que ela conseguisse 

ter resultados positivos em suas propostas de alfabetização, e 

que de fato faziam com que as crianças se sentissem 

estimuladas ao processo de ensino e aprendizagem. Assim, ela 

conseguia aliar a teoria que havia aprendido na formação inicial 

e também a da formação continuada, como Garcia (2008, p. 23) 
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destaca que é no cotidiano da sala de aula onde a teoria é 

validada, iluminando a prática e fazendo-a avançar. 

Um relevante aspecto possibilitado nas formações, foi 

a introdução do cantinho da leitura na sala de aula da professora 

Girassol, e da contação de histórias, fazendo com que as 

crianças começassem a se interessar pela leitura: 

O cantinho da leitura é o lugar da criança se 
tornar uma pessoa que tem gosto por ler. 
Quando a criança cresce tendo o hábito de ler, 
ela se torna uma pessoa diferente, uma pessoa 
que é crítica, que sabe interpretar, que não vai 
ter dificuldades na sociedade, porque isso foi 
bem trabalhado. É emocionante para mim 
como professora, ver meus alunos usando os 
livros. Eles pegam os livros vão mostrando as 
figuras e vão contando a história com tanta 
alegria. Quando me perguntam sobre quais 
atividades que dou mais ênfase, cito logo a 
contação de histórias, porque esse momento é 
algo que não pode faltar nas minhas aulas. Eu 
sempre gosto de fazer a leitura de alguma 
história no decorrer da aula ou no final. O que 
eu não posso é deixar de fazer a contação, 
porque as crianças ficam eufóricas para esse 
momento. Também uso a caixa mágica, de 
onde tiro os personagens das histórias e como 
num passe de mágica eles vão surgindo. 
Utilizar a contação de histórias é muito 
importante para incentivar as crianças à leitura, 
afinal, nosso objetivo deve ser o de 
possibilitar que essas crianças aprendam a ler 
e a escrever. (PROFESSORA GIRASSOL). 

Fazendo uma análise da fala da professora Girassol, é 

possível destacarmos a grandeza que a contação de histórias 

ocupa. A criança é estimulada a imaginar, a fazer de conta que 

está presente na história que está sendo contada, ela se vê numa 

situação que para ela parece real e ali tem que fazer escolhas, 



EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 35 

tomar atitudes. Com a contação de histórias, ela sente o desejo 

em querer fazer como a professora fez, contar uma história para 

sua família, para seus amigos, dizendo que está lendo, assim 

pega os livros infantis e começa a contar a história. Esse momento 

é muito importante, por isso não pode ser ignorado, nem passar 

despercebido. Assim, a utilização da contação de histórias serve 

como um recurso que incentiva as crianças à leitura. Daí a 

importância de os professores possibilitarem que elas tenham o 

contato diário, com a literatura infantil, por meio do cantinho da 

leitura, local onde os livros ficam disponíveis às crianças. 

A relevância da presença do cantinho da leitura nas 

salas, é essencial, pois é nesse momento que poderemos 

despertar o gosto pela leitura. Os alunos têm livre acesso e 

contato com os livros infantis, eles mesmos têm a autonomia 

para escolhê-los, e isso é fundamental para trabalhar na 

criança sua formação integral. Quando as crianças estão em 

contato com os livros de histórias infantis, são estimuladas a 

ler, pois ainda que não o façam, elas pedem que alguém leia 

para elas. E isso faz com que tenham a vontade de querer ler por 

conta própria. Elas ficam fascinadas com as ilustrações, que 

auxiliam a ficaram atentas a todos os fatos da história. Diante da 

fala de Girassol, podemos perceber a ampla visão que a 

docente tem em relação à relevância da formação da criança 

leitora. Ela destaca que a criança se torna um cidadão crítico, 

e isso, por sua vez, implica em seu progresso em diversos 

aspectos em sua vida pessoal e profissional, pois 
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consequentemente essa criança terá progresso nos estudos e 

saberá se portar diante de uma sociedade que exige que 

tenhamos diversos conhecimentos, e saber ler e escrever, é 

essencial. Por isso, a referida docente reconhecendo a 

grande importância do constante contato com os livros, fez do 

cantinho da leitura, um lugar de destaque em sua sala de aula. 

Considerações Finais 
Este artigo teve como objetivo analisar os impactos e 

as contribuições do Pnaic na formação do professor 

alfabetizador. E o que pudemos constatar, mediante os dados 

coletados e a respectiva análise dos mesmos, foi que as 

formações do PNAIC possibilitam que os professores 

alfabetizadores se questionem e reflitam sobre suas práticas, 

bem como possam ressignificá-las, com o desenvolvimento de 

ações que visem não só a alfabetização, mas o letramento dos 

alunos. Desse modo, diante das observações e entrevistas 

analisadas, foi possível constatar as contribuições do pacto na 

elaboração de materiais pedagógicos, na utilização de diversos 

recursos que tornam as aulas mais significativas. Portanto, 

compreendemos que essa política pública se constitui como 

uma importante política educacional que precisa ser valorizada 

e incentivada em todas as escolas brasileiras para se garantir 

formação aos professores alfabetizadores que estão 

comprometidos com a educação das crianças. 
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E como destacado pela docente, o professor precisa 

trabalhar com a alfabetização e o letramento de forma associada 

e interligada. E como enfatiza, a literatura infantil por meio do 

cantinho da leitura e da contação de histórias são importantes 

recursos que despertam na criança o interesse pela leitura, 

ajudando no processo de alfabetização e letramento. E isso deve 

ser feito desde cedo, no início da escolarização, pois favorece, 

de maneira significativa, a inserção da criança no mundo da 

leitura e da escrita. Já que ao escutar histórias, a criança é 

estimulada à imaginação, à curiosidade, e nesse processo vai se 

desenvolvendo em diversos aspectos, em interação com a 

linguagem oral e escrita. A criança expõe suas opiniões sobre a 

história, se posiciona criticamente, reconta aquilo que ouviu 

segundo a interpretação que fez, e isso é extremamente 

importante para seu desenvolvimento integral. 

E toda essa concepção e importância da utilização de 

diversos recursos, estratégias e atividades que aliam 

alfabetização e letramento foi possibilitada por meio das 

formações do Pnaic como um importante auxílio à formação e 

prática docente. 
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RESUMO 
O presente artigo visa expor as experiências obtidas a partir das 
observações e das práticas realizadas pelos acadêmicos do curso 
de Pedagogia da Faculdade UniNassau – Unidade Parnaíba, 
desenvolvido a partir da disciplina Estágio Supervisionado II: 
Ensino Fundamental nos Anos Iniciais, realizado em uma 
escola pública municipal de Parnaíba - PI. O objetivo principal 
deste trabalho é mostrar as experiências vivenciadas pelos 
estagiários proporcionando uma visão de como funciona a 
prática do estágio e como se aplica na realidade escolar teorias 
vistas nas disciplinas cursadas na faculdade UniNassau. O 
relato se respalda através de pesquisas bibliográficas e de 
observação realizadas na sala campo onde destacou-se a 
importância do estágio na formação inicial, as observações da 

                                                             
2 Artigo produzido na disciplina de Estágio Supervisionado II, na área de atuação do 
Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, realizado nas instituições formais de ensino 
da rede pública do Município de Parnaíba-PI. 
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cursando o 6 bloco; E-mail: iuriroberto15@gmail.com  

4 Acadêmica do curso de Pedagogia da Faculdade UniNassau, Unidade Parnaíba-
PI; cursando o 6 bloco; E-mail: hellenfernandapinheiro@outlook.com.. 
5 ProfªEspecialista em Docência do Ensino Superior, Licenciada em Pedagogia e 
Filosofia. Professora daFaculdade Maurício de Nassau. –Unidade de Parnaíba; E-
mail: ms.ls10filo@gmail.com. 
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prática docente em sala de aula e a prática pedagógica dos 
estagiários na turma com a contribuição teórica de: Pimenta 
(2004), Bianchi (1998), Freire (1987), Vygotsky (1989) e entre 
outros. De modo geral o relato mostra as experiências de um 
estágio supervisionado nos anos iniciais do ensino fundamental 
e sua importância para o discente do curso de Pedagogia, que 
por muitas vezes tem no estágio a oportunidade de atuar pela 
primeira vez na área, descobrindo os desafios emanados tanto 
pela teoria como na vivência prática de forma a enriquecer a 
formação docente. 

Palavras Chaves: Educação. Ensino fundamental dos anos 
iniciais. Experiências de estágio. 

 

ABSTRACT 
The present article aims at exposing the experiences obtained 
from the observations and practices carried out by the students of 
the Pedagogy course of the UniNassau School - Parnaíba Unit, 
developed from the Supervised Internship II: Elementary 
School in the Initial Years, carried out in a municipal public 
school of Parnaíba - PI. The main objective of this work is to 
show the experiences lived by the trainees providing a vision of 
how the practice of the internship works and how it applies in 
the academic reality theories seen in the subjects studied at 
UniNassau college. The report is supported by bibliographical 
and observation research carried out in the field room where the 
importance of the internship in the initial formation, the 
observations of the teaching practice in the classroom and 
the pedagogical practice of the trainees in the group with the 
theoretical contribution of: Pimenta (2004), Bianchi (1998), 
Freire (1987), Vygotsky (1989) and others. In general, the 
report shows the experiences of a supervised internship in the 
initial years of elementary education and its importance for the 
student of the course of Pedagogy, who often has at the stage the 
opportunity to act for the first time in the area, discovering the 
challenges emanated both through theory and practical 
experience in order to enrich teacher education. 
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Keywords: Education. Elementary education in the early 
years. Internship experiences. 

 

1 INTRODUÇÃO 
O presente artigo faz relato de vivência de observações 

e práticas realizadas pelos acadêmicos do curso de Pedagogia 

da faculdade UniNassau-Unidade Parnaíba, desenvolvido a 

partir da disciplina Estágio Supervisionado II: Ensino 

fundamental dos anos iniciais realizado em uma Municipal na 

cidade de Parnaíba-PI. O objetivo principal deste trabalho é 

relatar as experiências vivenciadas pelos estagiários 

proporcionando uma visão de como funciona a prática do 

estagio e como se aplica na realidade escolar teorias vistas nas 

disciplinas cursadas no curso de Pedagogia da faculdade 

UniNassau. 

O estágio na formação de pedagogo torna-se 

indispensável diante da necessidade de se conhecer a realidade 

que o aluno está se propondo ao se profissionalizar enquanto 

pedagogo. Além de que, é na prática do estágio que o acadêmico 

poderá formar sua identidade profissional e se lançar no 

mercado de trabalho. 

O relato se respalda através de pesquisas bibliográficas 

e de observação na sala campo que relatam a importância do 

estágio na formação inicial, as observações da prática docente 

em sala de aula e a prática pedagógica dos estagiários na turma. 
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Bianchi et al (1998, p. 7) ressalta a importância do 
estágio quando afirma: 

O estágio, quando visto como uma atividade 
que pode trazer imensos benefícios para a 
aprendizagem, para a melhora do ensino e 
para o estagiário, no que diz respeito á sua 
formação, certamente trará resultados 
positivos. Esses resultados são ainda mais 
importantes quando se têm consciência de que 
a maior beneficiada será a sociedade e, em 
especial, a comunidade a que se destinam os 
profissionais egressos da universidade. 

Assim, com o objetivo de buscar estes resultados 

positivos, a experiência de estágio foi realizada em uma turma 

de quarto ano do Ensino Fundamental com 22 alunos de nove à 

quinze anos, uma professora titular e outra de horário 

pedagógico na escola já citada, localizada em uma zona urbana 

residencial do município de Parnaíba-PI. O período de estágio 

foi dividido em dois momentos: O primeiro aconteceu a 

observação participativa com duração de quatro dias, e após um 

intervalo, o momento de regência com duração de dez dias. 

Durante os dois momentos houve trocas de experiências com 

toda a comunidade escolar, em especial, com as professoras da 

turma, com o objetivo de se conhecer as características dos 

alunos e a forma de trabalho e planejamento. Houve ainda uma 

entrevista com a secretária escolar de um modo geral, e outra 

com a professora de atendimento educacional especializado 

(AEE) para a obtenção de conhecimentos de como funciona tal 

prática. 
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De modo geral o relato mostra as experiências de um 

estágio supervisionado nos anos iniciais do ensino fundamental 

e sua importância para o discente do curso de Pedagogia, que por 

muitas vezes tem no estágio a oportunidade de atuar pela 

primeira vez na área, descobrindo os desafios emanados tanto 

pela teoria como na vivência prática de forma a enriquecer a 

formação docente. 

2 ASPECTOS METODOLÓGICOS DO ESTÁGIO E 

SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

As seções que se seguem, os seguintes subtópicos 

discorrem sobre a importância do estágio na formação inicial e 

sobre as etapas realizadas durante o estágio supervisionado II: 

ensino fundamental nos anos iniciais. A primeira etapa trata-se 

da observação participativa na qual foram observados aspectos 

importantes da sala de aula e da escola no âmbito 

administrativo e físico já a segunda, a etapa da intervenção, 

composta pela regência na sala de aula e a aplicação de um 

projeto de leitura como objetivo principal da criaçãodo hábito e 

estímulo a leitura nos alunos buscando também gerar a 

conscientização da importância do bom comportamento na sala 

de aula. 

2.1 O ESTÁGIO NA FORMAÇÃO INICIAL 

De modo igual às outras disciplinas do curso de 

Pedagogia, o estágio curricular nos anos iniciais do ensino 
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fundamental tem grande relevância no processo de formação, 

pois neste período os futuros professores têm o contato com a 

sala de aula e atuam como docentes. Para alguns acadêmicos, o 

estágio é uma fase de decisão, pois nessa ocasião se enxerga 

como será a atuação como profissionais. 

Entendemos que o estágio se deu por meio de: 

encontros teóricos, observação e intervenção. Os encontros 

teóricos, momentos em que os estagiários encontravam-se com 

a supervisora para a reflexão do papel da escola e para entender 

como se daria o estágio. A informação que as ações seriam em 

dupla, propiciou um certo conforto. A etapa de estudo 

(orientações passadas pela supervisora) foi fundamental para a 

admissão no campo, foram concretizando-se a partir da 

observação, relativamente às características das crianças 

atendidas, considerando que a ação docente precisa ter como 

propósito aprendizado dos educandos. Diz nos estudos 

realizados por Pimenta e Lima (2010, p.114) que: 

[...] é o componente essencial das práticas de 
estágio, apontando novas possibilidades de 
ensinar e aprender a profissão docente, 
inclusive para os professores formadores, que 
são convocados a reverem suas certezas, suas 
concepções do ensinar e do aprender e seus 
modos de compreender, de analisar e de 
interpretar os fenômenos percebidos nas 
atividades de estágio. 

Desta forma, é concludente a importância das trocas de 

ideias e reflexões, antes da entrada no campo de estágio, por 

promover certa segurança aos estagiários que vivenciarão o 
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local de estágio onde atuarão como profissionais. O estágio 

supervisionado possibilita a aquisição de conhecimento e 

experiências para a atuação docente. Na hipótese de o estágio se 

limitar somente à observação, nas salas de aula e escolas, sem 

que os futuros docentes atuassem, certamente o aprendizado não 

seria tão significativo. Além do mais, é interessante pensar que 

durante os dias de estágio é possível contribuir de forma 

significativa na ampliação de aprendizagem dos alunos. 

Convém destacar a importância da figura do supervisor 

de campo, profissional que faz o acompanhamento desse 

processo. Processo que propicia ao futuro professor, 

conhecimentos de onde irá atuar. É imprescindível a presença 

de alguém com experiências, para “nortear” os estagiários sobre 

o que deve ou não fazer durante o estágio. O supervisor além de 

orientar, está acessível para auxiliar e tirar dúvidas sobre esse 

período. Uma peça essencial nesse processo, posto que, 

segundo Pimenta e Lima (2004), nesta função cabe-lhe, à luz da 

teoria, refletir com seus alunos sobre as experiências que já 

trazem, tendo em vista projetar um conhecimento que dê 

significado às suas práticas. 

Deste modo, o estágio oportunizou um aprendizado 

que será carregado por toda a carreira docente, por estimular a 

reflexão sobre as ações, destinando-se à efetivação de um 

processo ensino/aprendizagem contributivo ao avanço dos 

discentes. 
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2.2 OBSERVAÇÕES DA PRÁTICA DA DOCENTE EM 
SALA DE AULA 

 

A etapa de observação participativa não foi somente a 

primeira parte do estágio, mas também o primeiro contato com 

a realidade escolar do ensino fundamental, um momento de 

descobertas, de aceitação de desafios e de bastante 

conhecimento. Na busca de uma experiência concreta com o 

ensino fundamental a sala escolhida para a atuação foi uma 

turma de 4° ano. 

Esta escolha baseou-se na ideia de que geralmente os 

alunos desta turma já estão totalmente desligados da educação 

infantil, fazendo com que houvesse um verdadeiro confronto 

entre as áreas já atuadas. A observação participativa teve 

duração de quatro dias onde foram observados aspectos 

importantes como a rotina da sala, a relação das professoras com 

alunos e suas práticas, além da observação da estrutura física e 

administrativa da escola no geral. 

Sabe-se que uma rotina em sala de aula tem a 

capacidade de formar um aluno seguro e autônomo, capaz de 

construir noções de tempo e espaço e participante ativo nas 

atividades que são facilmente planejadas pelo professor quando 

atende a esta prática de criar uma rotina para o dia, com essa 

ideia, observou-se na turma de 4° ano da escola campo de 
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estágio que não existia uma rotina, que as aulas iniciavam e 

encerravam todos os dias de uma maneira diferente e que por 

muitas vezes os alunos não sabiam qual disciplina seria 

lecionada no dia. A insuficiência no númerode carteiras, a falta 

extrema de um bom sistema de ventilação e a ausência de 

materiais didáticos e lúdicos eram características da turma que 

corroboravam com o mau comportamento dos alunos que 

muitas vezes nem mesmo a gestora conseguia controlar. O mau 

comportamento também estava estreitamente ligado com a 

desestimulação vinda de professoras, diretora e todos demais 

funcionários para com a turma, e a não participação dos pais no 

processo escolar. 

Como já exposto, os alunos apresentavam um elevado 

nível de mau comportamento que influenciava diretamente na 

relação com as docentes que repetidamente paravam a aula para 

chamar a atenção dos alunos. Suas práticas basicamente 

consistiam em aulas com a explicação de um conteúdo e 

posteriormente aplicação de exercícios e correções no quadro. 

As tarefas para casa eram evitadas ao máximo, pois os alunos 

em sua maioria não respondiam. Ambas as professoras 

expressavam calma e paciência nas variadas situações, e uma, 

demonstrava bastante conhecimento da realidade pessoal de 

cada aluno. 

A Escola Municipal tem funcionamento durante os três 

turnos, sendo nos turnos manhã e tarde a etapa do ensino 
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fundamental dos anos iniciais, com 230 alunos matriculados, e 

turno noite quatro turmas da modalidade EJA com 70 alunos. 

Segundo a própria secretária escolar, o prédio da escola possui 

um estado de conservação regular e que atende razoavelmente 

as necessidades de seu público, principalmente pela falta de um 

refeitório e uma quadra de esportes. Com o quadro de 

funcionários de uma gestora, 18 professoras e 13 funcionários 

de serviços auxiliares e administrativos (secretarias, vigias, 

zeladoras, merendeiras e assessores) a escola conta com cinco 

salas de aula, uma sala de atendimento educacional 

especializado, uma sala de leitura, uma sala de informática e 

dois depósitos, além, de uma cantina, banheiros, sala da direção 

e secretaria. 

Com as observações feitas e com base em conversas 

com funcionários da escola campo conclui-se que, os alunos do 

4° ano estão inseridos em uma realidade desmotivadora nos 

ambientes externos á escola. Os alunos na sua maioria 

apresentam comportamentos de agressividade e impaciência por 

serem tratados desta maneira, influenciando diretamente nas 

suas aprendizagens, acarretando até mesmo na realidade de 

alguns alunos com quinze anos de idade não saberem ler. 

Vygotsky trabalha com teses dentro de suas 
obras nas quais são possíveis descrever como: 
à relação indivíduo/ sociedade em que afirma 
que as características humanas não estão 
presentes desde o nascimento, nem são 
simplesmente resultados das pressões do meio 
externo. Elas são resultados das relações 
homem e sociedade, pois quando o homem 
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transforma o meio na busca de atender suas 
necessidades básicas, ele transforma-se a si 
mesmo. A criança nasce apenas com as 
funções psicológicas elementares e a partir do 
aprendizado da cultura, estas funções 
transformam-se em funções psicológicas 
superiores, sendo estas o controle consciente 
do comportamento, a ação intencional e a 
liberdade do indivíduo em relação às 
características do momento e do espaço 
presente. 

Assim como Vygotsky acredita no poder do meio 

sobre o homem, ele considera o homem capaz de influenciar, 

formar e transformar o meio, portanto, os discentes da turma do 

4° ano são capazes de mudarem seu meio e realidade, com a 

ajuda primordial da escola. 

2.3 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM SALA DE AULA 
Por se tratar de uma primeira experiência para ambos 

estagiários no ensino fundamental, o estágio era visto como um 

momento desafiador, mas também oportuno para o processo de 

auto descoberta na formação. O livro: “Boniteza de um sonho: 

ensinar-e-aprender com sentido” de Moacir Gadotti, juntamente 

com o método “círculos de cultura” de Paulo Freire, serviram 

como base da prática de estágio, isto por que tais fontes são 

consideradas como essenciais para uma educação libertadora, 

capaz de formar um aluno que atenda as finalidades postas pela 

LDB 9.394/96: pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. 
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Os conteúdos foram previamente escolhidos pelas 

professoras regentes da turma, e contemplavam as áreas de 

língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências e 

arte. Além das disciplinas, foi desenvolvido o projeto: “Ler é 

viajar – Valorizando a importância da leitura”, com o objetivo 

de ampliar as habilidades e competências nas áreas de leitura e 

escrita dos alunos. 

Na área da língua portuguesa, as aulas passaram pela 

gramática com o conteúdo dígrafos e também pelas primeiras 

noções de produção textual. A produção textual é uma atividade 

de grande importância que pode ser aplicada em todas as 

disciplinas. Com esta ideia os alunos do 4° ano inicialmente 

ouviram uma música que transmitia uma mensagem de 

acreditar nos seus sonhos, ir em busca, proporcionando-lhes 

uma nova visão sobre os desestímulos sofridos no ambiente 

familiar e escolar. Após uma reflexão com a exposição de falas, 

cada aluno deveria fazer o seu texto baseando-se em 

questionamentos como: “Quais são meus sonhos?”, “O que 

posso fazer para realiza-los?”. O incentivo á produção textual 

também se deu durante o projeto de leitura onde a cada dia os 

alunos criavam textos baseados em perguntas relacionadas ao 

livro e também ao cotidiano, afim dos estagiários obterem mais 

conhecimentos da realidade dos alunos fora do ambiente 

escolar. Ambas atividades obtiveram resultados positivos, onde 

detectou-se a vontade dos alunos de exporem suas ideias e a 

satisfação de saberem que estas ideias estavam sendo ouvidas e 
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consideradas, favorecendo assim o protagonismo destas 

crianças e adolescentes. Também foi possível observar que os 

alunos estão em um nível de leitura/escrita muito inferior 

daquilo que se espera de uma turma de 4° ano do ensino 

fundamental, tendo até mesmo alunos que não leem, mas que 

mesmo assim são aprovados e passam para a série seguinte. 

A disciplina de matemática é sempre vista pelos alunos 

como algo difícil de ser compreendida. Os estagiários buscaram 

sanar este problema levando a matemática para a realidade dos 

alunos, mostrando-lhes, por exemplo, que a fração (conteúdo 

desenvolvido) está presente no nosso dia-a-dia seja em uma 

pizza com os amigos, no combustível do carro ou em outras 

situações. Vygotsky (1989, p. 94-95) mostra que a matemática 

está tão presente no nosso cotidiano, que se inicia antes mesmo 

da criança chegar à escola: 

Qualquer situação de aprendizado com a qual 
a criança se defronta na escola tem sempre 
uma historia prévia. Por exemplo, as crianças 
começam a estudar aritmética na escola, mas 
muito antes elas tiveram alguma experiência 
com quantidades – elas tiveram que lidar com 
operações de divisão, adição, subtração e 
determinação de tamanho. 
Consequentemente, as crianças têm a sua 
própria aritmética pré-escolar, que somente 
psicólogos míopes podem ignorar. 

Partindo desta premissa foi apresentado aos alunos o 

contexto histórico das frações, e diversas situações problemas 

fazendo sempre o uso de material concreto, como figuras de 
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papelão e tampinhas, a fim de facilitar o aprendizado, tendo 

resultados proveitosos, podendo notar-se que os alunos 

apresentam mais facilidade em aprenderem matemática, do que 

as demais disciplinas. 

Os conteúdos de história, geografia e ciências foram 

desenvolvidos basicamente da mesma maneira, primeiro a 

leitura e explicação de um texto base, buscando sempre 

dinamizar estas explicações, por exemplo, com imagens de 

personagens importantes no processo de catequização dos 

índios, ou produção de cartazes de exemplos de objetos e seus 

estados físicos. Ao fim, sempre se aplicava exercícios para 

fixação e que também funcionavam como método de avaliação, 

para alunos e estagiários, afinal a avaliação mostra o quanto os 

alunos estão compreendendo as informações repassadas pelo 

professor, e é com base nestes resultados que ele deve nortear 

sua prática. Destaca-se ainda a aula de história sobre a evolução 

da mulher no mercado de trabalho, na qual foi exposto não 

somente o conteúdo, mas o incentivo á criação da independência 

de mulheres no trabalho, em casa ou em qualquer outro lugar e 

também a erradicação do preconceito contra mulheres em todas 

as esferas. 

Até mesmo para muitos professores, o ensino da arte é 

visto como disciplina sem importância, que não modifica em 

nada a vida do aluno. Porém, a arte quanto mais explorada, é 

capaz de formar um aluno apto a transformar sua realidade e 
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expor sem timidez suas opiniões e talentos. Assim, durante todo 

o período de regência do estágio supervisionado nos anos 

iniciais do ensino fundamental, a disciplina de arte teve relação 

com todas as demais e em especial durante o projeto de 

intervenção, na confecção de desenhos e peça teatral na 

culminância. Na aula voltada exclusivamente para o ensino da 

arte, os alunos fizeram releituras das principais obras da pintora 

brasileira Tarsila do Amaral, onde foi observado que a grande 

maioria dos alunos esconde um dom artístico para o desenho 

muito grande e que se bem trabalhados podem conquistar 

bastante fora do âmbito escolar. 

O projeto de leitura intitulado como “Ler é viajar – 

Valorizando a importância da leitura” foi trabalhado durante os 

nove dias de intervenção e encerrado com uma culminância 

onde foram apresentados os resultados no pátio da escola. A 

metodologia do projeto consistia no desenvolvimento de 

atividades lúdicas de incentivo a leitura e o trabalho de 

habilidades cognitivas, afetivas e motoras dos educados, tudo 

baseado no livro “O bicho carpinteiro” de Cláudia Cortes, que 

conta a história do menino Rafael que apresenta um quadro de 

transtorno e déficit de atenção e hiperatividade, mas que depois 

de ajudado por uma psicóloga mostra melhoras em seu 

comportamento e passa a viver melhor na sua escola. A escolha 

do livro partiu da ideia de se trabalhar algo de relevante e que 

mudasse a percepção dos alunos sobre os seus comportamentos 

na escola, que como já exposto a falta deste comportamento 
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prejudicava todo o processo de ensino e aprendizagem. 

Inicialmente os discentes receberam as suas sacolas viajantes 

na qual continham um exemplar do livro e uma caderneta de 

anotações utilizada como diário afim de incentivar também a 

escrita. Houve a explicação do funcionamento do projeto e 

posteriormente o primeiro contato com o livro. 

Ao decorrer dos dias inúmeras atividades foram 

desenvolvidas como a ilustração da história, caça palavras e 

exibição de vídeos. Destacam-setrês atividades que tiveram 

bons resultados relacionados à participação dos alunos. O 

soletrando consistiu em dividir a turma em dois grupos, aonde 

por vez um integrante de cada equipe ia até o centro da sala, 

sorteava uma palavra e a soletrava, vencia a equipe que ao final 

pontua-se mais, ressalta-se que todas as palavras estavam no 

livro, e eram características ou nomes dos personagens. Para 

facilitar, os alunos podiam usar papel e lápis para primeiro 

transcreverem e posteriormente soletrarem. Com esta atividade 

observou-se que alguns alunos conseguiam soletrar palavras de 

nível de dificuldade mediana, mas que outros não conseguiam 

palavras consideradas por muitos como fácil, demonstrando 

assim que os níveis de leitura e escrita dos alunos eram muito 

distintos. 

Outra atividade que os alunos demonstraram bastante 

interesse foi o bingo de palavras, onde cada um recebia uma 

cartela com diversas palavras do livro “O bicho carpinteiro”. 
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Após alguns segundos que a palavra era chamada por um 

estagiário, escrevia-se no quadro para que aqueles alunos que 

não sabiam ler pudessem também participar da atividade, 

porém notou-se que afim de ganharem o prêmio ao final, 

mesmo aqueles alunos que até então afirmavam que não sabiam 

ler, esforçavam-se para tentar relacionar o som á grafia das 

palavras cumprindo o objetivo do projeto que era despertar o 

interesse pela leitura. 

A atividade piquenique da leitura foi o momento de 

maior sucesso para alunos e estagiários, isso por que sair da sala 

de aula para outro ambiente para os discentes soou como uma 

grande novidade e embora a escola possua uma sala de leitura 

muitos alunos sequer a conheciam. espaço foi organizado em 

circulo para que a exposição de opiniões obtivesse um melhor 

resultado, e em cada cadeira foi posto um livro para que ao 

chegarem os alunos pudessem o observar. Após todos 

escolherem seus lugares os alunos mostraram um por vez seus 

livros, leram seus títulos e expuseram suas opiniões baseados 

apenas na capa. Após esse momento os alunos foram 

convidados a lerem seus livros, aqueles que não sabiam ler, 

primeiro o folhearam observando as figuras e depois ouviram a 

história contada pelos estagiários ou ate mesmo por algum 

colega de turma. Ao final de todos terem lido seus livros, 

alguns expuseram do que se tratava a história e se havia 

realmente uma ligação com a capa. Ao fim, foi servida uma 
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salada de frutas para os alunos a fim de celebrar o sucesso da 

atividade. 

A culminância do projeto foi uma ação conjunta com os 

demais estagiários da instituição que estavam na escola campo, 

que por tratarem do mesmo tema, cada um em sua turma,optaram 

por realizar no pátio da escola as atividades de encerramento do 

projeto de leitura e que também serviu de abertura da semana da 

criança. Todos os estagiários providenciaram uma decoração 

festiva e lanche para que o momento de confraternização de 

algum modo ficasse eternizado para as crianças. O momento 

inicialmente foi conduzido pela gestora da escola que além de 

sua fala de agradecimento aos estagiários por oportunizarem 

aquele momento aos alunos, também fez um breve momento 

religioso. Cada turma era responsável por uma apresentação, 

houve danças e exposição de desenhos e a turma do 4° ano 

apresentou uma dramatização de um trecho do livro trabalhado. 

Logo após este momento de socialização a orientadora do 

estágio fez uma fala voltada para as crianças mostrando a 

importância de se estudar para se alcançar os objetivos. Cada 

turma voltou á sua sala para o lanche e a entrega definitiva da 

sacola viajante com o livro, diário e também uma pequena 

lembrança oferecida pelos estagiários. 

Assim, as aulas e o projeto de leitura, foram capazes de 

despertar nos alunos o interesse e reconhecimento pelo ensino, 

pois este foi visto de uma maneira real, e com resultados. 
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Buscou-se sempre proporcionar aos alunos, a visão de que é 

somente a educação que é capaz de transformar a realidade, de 

modificar o meio inserido e trazer melhorias de vida em todos os 

aspectos. A dinamicidade das aulas proporcionou aos alunos esta 

visão, de que tudo é realmente mais prático quando há a 

dedicação e que a prática da leitura é essencial para as demais 

atividades do dia – a – dia. Para os estagiários, os resultados 

mostram, que só é através de atividades que despertem o 

interesse dos alunos, que ele poderá cumprir integralmente o 

seu papel enquanto profissional da educação. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A experiência no estágio proporcionou reconhecer sua 

relevância para a ingressão na carreira de educador. A partir do 

mesmo notou-se que a sala de aula é um espaço prazeroso, 

porém muito desafiador, considerando a necessidade de se ter 

boas ações que possibilitem a participação ativa dos discentes, 

visando que a ampliação do conhecimento resulte da vivência 

das situações, superando a memorização de conteúdos, 

consequência de uma aprendizagem mecânica. 

Para Paulo Freire (1987): 

A interdisciplinaridade é o processo 
metodológico de construção do conhecimento 
pelo sujeito com base em sua relação com o 
contexto, com a realidade, com sua cultura. 
Busca-se a expressão dessa 
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interdisciplinaridade pela caracterização de 
dois movimentos dialéticos: a 
problematização dasituação, pela qual se 
desvela a realidade, e a sistematização dos 
conhecimentos de forma integrada. 

Dessa forma, os planos de aula, abordaram esta 

interdisciplinaridade, por favorecer a construção de novos 

conhecimentos de um modo mais abrangente e significativo. 

Facilitou essa atuação a liberdade proporcionada pelo 

corpo de funcionários da escola onde se desenvolveu o estágio 

em especial pela professora regente da sala, a supervisora do 

campo, que, por sua experiência pôde acrescentar 

conhecimentos indispensáveis à formação e atuação dos futuros 

pedagogos. Existiram momentos em que algumas adversidades 

dificultaram levemente o exercício de ser professor, mas foram 

superadas com muito profissionalismo. 

Ressalta-se, portanto, a importância do estágio, por 

possibilitar aprendizagens do fazer docente e provocar, a 

reflexão sobre as próprias ações, ao mesmo tempo em que essas 

acontecem ou posteriormente à sua concretização, tendo em 

vista ressignificá-las, se preciso for, para atender à diversidade 

dos educandos que compõe o cenário da sala de aula. 
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RESUMO 

O presente artigo foi desenvolvido para relatar as experiências 
vivenciadas durante o Estágio Supervisionado dos Anos Iniciais 
do ensino fundamental, que ocorreu em uma escola da rede 
pública municipal de Parnaíba, mais precisamente, na turma do 
3º ano, no qual as estagiárias juntamente com a professora 
orientadora do estágio apresentaram o caminho do 
planejamento desse período. Um dos principais objetivos do 
estágio foi colocar as estagiárias em frente as situações vividas 
em sala de aula, que aproximam as acadêmicas do dia a dia de 
sua área de formação, auxiliando a compreender diferentes 
teorias que direcionam seu exercício profissional. Visto isso, foi 
possível muitas reflexões em busca da diferenciação na ação 
docente, possibilitando avanços significativos para nossa 
formação como futuras educadoras. Para a elaboração da 

                                                             
6 Artigo produzido na disciplina de Estágio Supervisionado II, na área de atuação do 
Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, realizado nas instituições formais de ensino da 
rede pública do Município de Parnaíba-PI. 
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regência nos baseamos em teóricos como, Paulo Freire (1996), 
Piaget (1977), Pimenta (2004), Nóvoa (1995) e Lima (2010), 
com isso, procuramos realizar aulas diferenciadas que 
despertassem a atenção e a curiosidade dos educandos, ao 
mesmo tempo buscamos manter uma troca de diálogos e 
conhecimentos, visto que é por meio do coletivo que os sujeitos 
produzem conhecimentos. 

Palavras Chaves: Estágio. Identidade. Ensino Fundamental. 
Formação. 

 

Abstract: The present article was developed to report on the 
experiences of the Supervised Internship of the Elementary 
Years, which took place in a school in the municipal public 
network of Parnaíba, specifically in the 3rd year class, in which 
the  trainees together with the teacher of the stage presented the 
planning path of this period. One of the main objectives of the 
internship was to place the trainees in front of the situations 
lived in the classroom, which bring the daily students closer to 
their training area, helping them to understand different theories 
that guide their professional practice. Given this, many 
reflections were possible in the search for differentiation in the 
teaching activity, making possible significant advances for our 
formation as future educators. For the elaboration of the 
regency we base ourselves on theorists such as Paulo Freire 
(1996), Piaget (1977), Pimenta (2004), Nóvoa (1995) and Lima 
(2010), with this, we try to perform differentiated classes that 
arouse attention and curiosity of the students, at the same time 
we seek to maintain an exchange of dialogues and knowledge, 
since it is through the collective that the subjects produce 
knowledge. 

Key words: Internship. Identity. Elementary School. 
Formation.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo relata as experiências vivenciadas a 

partir das observações e das práticas realizadas pelas acadêmicas 

do curso de Pedagogia do Centro Universitário Maurício de 

Nassau, da Cidade de Parnaíba-PI, desenvolvido a partir da 

disciplina Estágio Supervisionado II Ensino Fundamental Anos 

Iniciais. 

O Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental dos 

anos iniciais é uma etapa essencial no processo de formação do 

curso de Pedagogia. Ele nos proporciona a oportunidade de usar 

na prática, a aprendizagem teórica que adquirimos durante o 

curso de formação, visto como o momento prático do curso, é o 

momento que podemos usar os conhecimentos pedagógicos 

para a execução do mesmo, considerando o que deve ser feito, a 

permanência do que é necessário e como pode ser melhorado, 

visando sempre o bom desempenho da turma, sendo assim, o 

estágio possui um papel de um agente contribuidor para a 

formação do professor. 

A vivência em sala de aula nos permite identificar as 

dificuldades, e ao mesmo tempo refletir sobre como será o nosso 

dia a dia na sala de aula, ao estagiar passamos a ver a educação 

com outro olhar, procurando compreender melhor as atitudes 

dos alunos (as) e a realidade da escola, por isso, o estágio é uma 

ferramenta imprescindível na formação do professor (a). 
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Considerando que a aprendizagem de fato só é possível por 

meio da prática e que a teoria vista durante o decorrer do curso 

não condiz com a realidade da sala de aula. 

Também, com freqüência (SIC), se ouve que 
o estágio tem de ser teórico-prático, ou seja, 
que a teoria é indissociável da prática. Para 
desenvolver essa perspectiva, é necessário 
explicitar os conceitos de prática e de teoria e 
como compreendermos a superação da 
fragmentação entre elas a partir do conceito 
de práxis, o que aponta para o 
desenvolvimento do estágio como uma atitude 
investigativa, que envolve a reflexão e a 
intervenção na vida da escola, dos 
professores, dos alunos e da sociedade. 
(PIMENTA, 2004, p. 34). 

Nesse sentido, podemos afirmar que não basta estudar 

e se aprofundar somente na teoria, faz-se indispensável e útil a 

vivência na sala de aula, pois somente após o contato com a 

realidade da sala podemos ver o quanto é rica a prática, a 

experiência adquirida e com certeza, o quão é importante 

ministrar aula para uma classe com o intuito de não apenas 

transmitir os conteúdos, mas sim, de ocupar uma posição de 

facilitador e mediador do trabalho didático pedagógico, 

utilizando uma metodologia que busque alcançar cada criança 

dentro de suas peculiaridades, dessa forma, contribuindo para o 

desenvolvimento de forma integral. 

No estágio dos cursos de formação de 
professores, compete possibilitar que os 
futuros professores compreendam a 
complexidade das práticas institucionais e das 
ações aí praticadas por seus profissionais 
como alternativa no preparo para sua inserção 
profissional. (PIMENTA, 2004, p. 43) 
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Sob essa perspectiva, a intervenção possibilita ao 

educador colocar em prática um trabalho com base em suas 

observações, mas que tenha uma conexão com a teoria 

adquirida no curso de formação, buscando se aproximar da 

realidade do (a) aluno (a), que é elemento fundamental para o 

processo de ensino aprendizagem. 

O Estágio Supervisionado II Ensino Fundamental 

Anos iniciais foi realizado na turma do 3º ano do ensino 

fundamental em uma escola da rede pública municipal de 

Parnaíba, disponibilizando vagas para o ensino fundamental, 

nos turnos manhã e tarde, e à noite, a modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos, a EJA. 

2 ASPECTOS METODOLÓGICOS DO ESTÁGIO E 
SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 

 

Freire (1996) comenta que os sistemas de ensino 

devem disponibilizar o apoio necessário, possibilitando 

inclusive, a qualificação dos professores. Para ele, antes de 

qualquer busca de materiais ou de uma metodologia para uma 

aula dinâmica é imprescindível que o professor se encontre 

motivado, pois a peça essencial é a curiosidade do ser humano. 

É fundamental estar em constante estado de 

aperfeiçoamento, buscando uma metodologia que instigue e 

provoque as curiosidades dos educandos, evitando o 

tradicionalismo no dia a dia da sala de aula. Portanto, o trabalho 
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docente deve ser criativo, e não se submeter somente ao que já 

está pronto. 

O Estágio Supervisionado foi realizado seguindo duas 

etapas: observação participativa e intervenção. Na etapa de 

observação foram realizados os seguintes procedimentos: 

observação do espaço físico, administrativo e pedagógico da 

escola, com ênfase na sala de aula, além da participação ao 

aplicar tarefas, fazer a agenda dos alunos, formar fila, dentre 

outras atividades. Na etapa de intervenção foram executados os 

planos de aula e o projeto de intervenção com temas que 

atendem aos conteúdos dos diversos eixos temáticos, sob a 

orientação da professora orientadora e da professora regente da 

sala de aula da escola campo de estágio. 

2.1 O ESTÁGIO NA FORMAÇÃO INICIAL 

Em cumprimento a Lei de Diretrizes e Base da 

Educação (LDB) 9.394/96, conforme estabelece em seu art. 82, 

fala que “os sistemas de ensino estabelecerão normas para 

realização dos estágios dos alunos regularmente matriculados 

no ensino médio ou superior em sua jurisdição”. Com isso, 

constata-se que o estágio supervisionado, faz parte da nossa 

formação educacional, estando garantido por lei. 

O Estágio possibilita que o aluno vivencie situações e 

problemas reais da sala de aula, e que, as mesmas sirvam de 

experiência para que possa desempenhar com convicção as suas 
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funções, ligando a parte teórica à prática, permitindo assim, um 

período de experiência, de modo que o aluno inicie as suas 

atividades profissionais convicto de seu papel no processo de 

ensino-aprendizagem. 

A formação inicial, no contexto atual, é imprescindível 

para a prática pedagógica dos professores e não poderia ser 

diferente para o professor do ensino fundamental dos anos 

iniciais, visto que os mesmos devem estar preparados para os 

diversos acontecimentos que envolvem o processo de ensino e 

aprendizagem, buscando assim, atuar com eficiência na sala de 

aula, compreendendo a prática e a formação inicial que certo 

profissional deve desenvolver, enfatizando a busca de uma base 

de conhecimento mais consolidado. Com isso, o processo 

formativo deve possibilitar o engajamento de maneira efetiva na 

educação, permitindo a socialização de aprendizagens 

construídas coletivamente. Assim Nóvoa afirma que: 

A formação pode estimular o 
desenvolvimento profissional dos professores, 
no quadro de autonomia contextualizada da 
profissão docente. Importa valorizar 
paradigmas de formação que promovam a 
preparação de professores reflexivos, que 
assumam a responsabilidade do seu próprio 
desenvolvimento profissional e que 
participem como protagonistas na 
implementação de políticas educativas. (1995, 
p. 27) 

Conforme o autor, faz-se necessário que o educador se 

identifique como protagonista de sua própria história. Que a 
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responsabilidade seja essencial na sua prática educacional em 

sala de aula, e que assim possa conduzir a aprendizagem dos 

alunos por meio de uma prática dialogada e reflexiva. 

A formação do educador tem um papel essencial no 

desenvolvimento profissional do professor e na construção da 

sua identidade. A mesma deve representar um espaço de 

reflexão e de crítica, desde que o docente em formação seja 

levado a observar sua própria prática, tendo como objetivo a 

construção de novas ideias para a ação educativa. 

2.2 OBSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E 

PEDAGÓGICO DO CAMPO DE ESTÁGIO 

A escola funciona nos horários de 07:00 h às 11:00 h 

no turno da manhã, de 13:00 h às 17:00 h no turno da tarde e de 

18:30 h às 21:30 h, no turno da noite. Ela conta com uma 

diretora, uma diretora adjunta, um educador orientador 

educacional, dois secretários, dois vigias, cinco zeladoras, duas 

merendeiras, dois assessores e dezoito professores (as) sendo, 

treze efetivos (as) e cinco contratados (as). 

A escola não possui Associação de Pais e Mestres, os 

planejamentos são feitos com base no conselho escolar, o 

instrumento utilizado para o controle do trabalhodocente é o 

livro de ponto, as reuniões com os professores (as) são 

realizadas em toda última sexta-feira do mês. 
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As dependências da escola são divididas em: uma sala 

da diretoria, uma sala da secretaria, uma sala para os 

professores (as), uma biblioteca, uma sala de informática (em 

andamento), três banheiros, uma cantina, um pátio coberto onde 

são realizados os eventos da escola, cinco salas de aula e uma 

sala de atendimento educacional especializado (AEE) as 

mesmas são amplas, porém pouco arejadas. O espaço físico e as 

salas de aulas encontram-se em boas condições de conservação. 

2.3 OBSERVAÇÕES DA PRÁTICA DA DOCENTE EM 

SALA DE AULA 

A observação participativa foi a primeira etapa do 

nosso estágio, onde tivemos a oportunidade de conhecer a 

realidade da sala de aula, identificar quais os desafios que 

estavam por vir, como também aprender a lidar com a turma, 

buscando no dia a dia da sala de aula uma forma de superar as 

dificuldades encontradas, tais como, a agitação dos alunos e o 

baixo índice de letramento da turma. O estágio supervisionado 

dos anos iniciais do ensino fundamental foi realizado em uma 

turma regular do 3º ano da rede pública municipal. 

A rotina da sala de aula, onde o estágio foi realizado, 

inicia com a professora fazendo a chamada, posteriormente a 

docente começa a corrigir as tarefas que foram enviadas para 

casa no dia anterior, em seguida ela faz indagações com a turma 

sobre o conteúdo a ser abordado no dia, explicando o assunto, 

feito isso, a professora aplica uma atividade na sala de aula, 
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orientando sobre o que deve ser feito, na volta do intervalo, ela 

corrige a atividade e inicia a tarefa para casa. 

No que envolve a relação dos educandos com docente, 

podemos observar que os mesmos mantém uma afinidade muito 

forte, a professora demonstra calma e paciência, lembrando que 

a turma é bem inquieta e agitada, no entanto ela consegue 

cumprir seu objetivo, pois os alunos respeitam a figura da 

professora na sala de aula. 

No aspecto que envolve a sua prática docente, ela 

registra semanalmente todos os conteúdos que são ministrados, 

anexando no diário da turma, a professora trabalha com o plano 

de aula, verificando sempre a previsão da carga horária, também 

é importante ressaltar que o plano é flexível, quando necessário. 

Durante as aulas, observamos também: Levantamento 

dos conhecimentos prévios dos educandos; elaboração de 

atividades que envolvem frequentemente o uso da leitura 

individual e coletiva na sala de aula; registro na lousa de forma 

organizada; uso de livros didáticos, Datashow e filmes; 

correção das tarefas na lousa e no caderno; acompanhamento 

individual. 

No decorrer do estágio, pudemos constatar que as 

aulas foram interativas, onde as atividades utilizadas pela 

professora, permitiram que os educandos tivessem livre-arbítrio 

para falar, criar, errar e reaprender, visto que, os alunos 
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mostravam interesses pelos assuntos ministrados nas aulas, 

porém, os mesmos demonstravam pouca concentração. 

No final da observação, concluímos que a docente é 

muito determinada e competente, sua relação com os alunos é 

de grande carinho, no entanto, sem deixar de impor ordem na 

sala, quando necessário. 

2.4 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM SALA DE AULA 

O Estágio Supervisionado II nos permitiu vivenciar na 

prática várias situações que contribuirão para a nossa formação 

profissional. Todas as etapas foram imprescindíveis e 

enriquecedoras, mas nenhuma das etapas se compara aos 

momentos vividos na sala de aula, vivenciar toda a dialética 

educacional, as adversidades, como dificuldades de 

aprendizagens, o cansaço exposto na face de alguns alunos e a 

ausência da relação família- escola. 

Com isso, ressaltamos o pensamento de Lima (2010, p. 

63), quando fala que, “cabe às escolas se prepararem para 

receber os alunos, oferecendo-lhes um ensino que os estimule no 

seu desenvolvimento, independentemente da cor, etnia, religião, 

sexo, deficiência ou classe social”. 

No início, os educandos ficaram um pouco desconfiados 

por ver que a professora seria substituída por duas estagiárias. 
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No entanto, no decorrer das aulas os alunos foram se adaptando 

à metodologia aplicada e criando vínculos de amizade conosco. 

Piaget (1977, p. 18), diz que 

O que se deseja é que o professor deixe de ser 
apenas um conferencista e que estimule a 
pesquisa e o esforço, ao invés de se contentar 
com a transmissão de soluções já prontas [...] 
Seria absurdo imaginar que, sem uma 
orientação voltada para a tomada de 
consciência das questões centrais, possa a 
criança chegar apenas por si a elaborá-las com 
clareza. 

Com isso, procuramos realizar aulas diferenciadas que 

despertassem a atenção e curiosidade dos educandos, 

estimulando-os a buscar conhecimentos por meio de pesquisas 

e trocas de informações, percebemos que no decorrer das aulas, 

houve uma grande interação com os assuntos, eles 

demonstravam um interesse cada vez maior, e as relações de 

amizade conosco. 

Depois de observar a rotina diária da turma, realizada 

pela professora regente, buscamos adotar suas práticas em 

nossa regência, iniciando com a acolhida, chamada e correção 

das tarefas de casa, para então abordarmos os assuntos. 

Iniciamos a regência trabalhando a leitura e 

interpretação de texto, primeiramente tivemos uma conversa 

informal, buscando identificar os conhecimentos prévios dos 

educandos em relação ao assunto apresentado, após entregamos 
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um texto para que cada um pudesse fazer a sua leitura 

individual, depois foi realizada a leitura coletiva, onde fizemos 

questionamentos sobre o texto, para que os mesmos realizassem 

a interpretação, logo após foi feita a correção das questões 

discutidas. Após, foi entregue aos alunos a sacolinha do projeto 

de leitura que foi desenvolvido na sala de aula que continha o 

livro do Bicho Carpinteiro, uma caderneta para fazer anotações 

e um lápis, realizamos a leitura coletiva do livro, quando 

finalizada a leitura, fizemos questionamentos sobre o texto com 

eles, em seguida foi exposta a atividade no quadro para que 

fosse feito em casa. 

Um dos assuntos trabalhados na aula de matemática, 

foi antecessor e sucessor, primeiramente realizamos a rotina da 

sala com a acolhida, chamada e correção das tarefas de casa, 

depois entregamos para cada aluno um papel contendo um 

número, pedimos para que quem tivesse o número quinze o 

colasse no quadro, depois perguntamos qual o número que 

vinha depois, e logo após para que quem tivesse o seu sucessor 

o colasse no quadro, em seguida questionamos qual número 

vinha antes e quem o tivesse colasse na ordem correta. Ao final 

da dinâmica, apresentamos e explicamos o conteúdo, fazendo 

questionamentos de acordo com a ordem dos números que 

foram feitas no quadro, depois passamos uma atividade para que 

pudéssemos identificar se o conteúdo tinha sido assimilado pela 

turma, realizando posteriormente a correção da atividade. Em 
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seguida, entregamos novamente as sacolas de leitura para os 

educandos, onde realizamos a releitura do texto e pedimos para 

que fizessem na caderneta a ilustração da história por meio de 

desenhos e textos. Finalizando a aula, foi feita a atividade para 

que eles levassem para casa. 

Destacamos na aula de Português como identificar a 

sílaba tônica, para quê usar e o que é sílaba tônica, tivemos com 

eles uma conversa informal e mostramos algumas palavras que 

chamavam a atenção para a tonicidade das sílabas, depois foi 

realizada uma pequena atividade para identificarmos se os 

educandos conseguiram se apropriar do assunto. Após as 

atividades de classe, entregamos as sacolas de leitura pedindo 

para os alunos retirarem do texto algumas palavras, após que 

eles anotassem na caderneta e destacassem a sílaba tônica de 

cada palavra, por fim, recolhemos as sacolas e passamos na 

lousa a atividade para casa. 

Dando continuidade ao assunto abordado na sala de 

aula, destacamos e explicamos a classificação das sílabas 

tônicas em oxítona, paroxítona e proparoxítona, após ser feita a 

explicação, entregamos aos alunos algumas palavras onde 

grifamos a sílaba tônica, em seguida pedimos para os mesmos 

classificarem na tabela feita na lousa se a palavra era oxítona, 

paroxítona ou proparoxítona, após entregamos aos educandos 

uma tarefa xerocada para a obtenção da avaliação mediante a 

atividade. Foi feita a divisão da sala em dois grupos, foi 
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realizado a dinâmica do soletrando com palavras da história 

Bicho Carpinteiro, onde os participantes tinham que soletrar a 

palavra para a equipe marcar o ponto, no final da dinâmica 

entregamos os prêmios para os vencedores e também à equipe 

que não venceu, e explicamos que todos eram vencedores pelo 

fato de terem tido coragem de participar da brincadeira, pra 

finalizar o dia foi escrita na lousa a atividade no qual os 

mesmos levariam para casa. 

Procuramos abordar assuntos relacionados aos valores 

que são imprescindíveis na vida do ser humano, tais como: 

honestidade e trabalho em equipe, foi feita a rotina normal da 

turma, no momento seguinte realizamos a dinâmica do pirulito 

onde entregamos para todos um pirulito que eles deveriam abri-

lo sem utilizar a outra mão e sem curvar a mão para abrir com a 

boca, após muita dificuldade para abri-lo, tiveram a ideia de 

pedir ajuda ao colega do lado, puderam ver que ninguém 

consegue fazer nada sozinho, temos que ter a humildade de 

pedir ajuda e oferecer ajuda para quem está precisando. Em 

seguida entregamos o texto: A Flor da Honestidade, realizamos 

a leitura, logo após foi feita a interpretação do texto onde 

tivemos uma conversa informal, questionando sobre os valores 

a ser trabalhado na sala. Por fim, entregamos aos alunos uma 

atividade para ser feita em casa. 

Em outra oportunidade, realizamos uma roda de 

conversa sobre os sinônimos das palavras, onde explicamos o 
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conteúdo e questionamos os alunos sobre o assunto, após foi 

feita a dinâmica do saco, onde eles tiravam uma palavra que 

continha no saco, e em seguida teriam que falar qual o sinônimo 

dela. Depois disso, entregamos a eles uma atividade para que 

pudéssemos avaliar se de fato os educandos conseguiram 

entender o conteúdo abordado. Dando continuidade ao projeto 

de leitura, entregamos as sacolas, e pedimos para que os 

mesmos tirassem da história algumas palavras e colocassem do 

lado os seus sinônimos, por fim, recolhemos as sacolas e 

passamos a atividade para levarem para casa. 

No encontro seguinte, foi realizada a rotina da turma e 

após fizemos a sensibilização do conteúdo entregando aos 

alunos o texto: O frio pode ser quente, fizemos a leitura em 

conjunto, em seguida questionamos eles sobre o que falava o 

texto, o que chamou atenção na leitura, assim explicamos o 

assunto do dia, os antônimos, e em seguida entregamos uma 

tarefa para verificar se eles apresentavam o domínio do 

conteúdo trabalhado, após fizemos a correção da atividade. 

Logo após, foi feita na lousa a atividade para levar para casa, 

por fim, entregamos aos educandos o bingo das letras, onde 

conforme irá sendo chamada as letras eles deveriam marcar em 

seus bingos, no final, quem conseguisse marcar todas as letras 

ganharia o prêmio. 

Procurando identificar os conhecimentos prévios dos 

alunos, tivemos uma conversa informal com os mesmos sobre 
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adição que seria o assunto abordado no dia. Fizemos os 

levantamentos do domínio dos alunos sobre o assunto para 

partirmos para a prática, a adição doce, no qual cada um recebia 

um pirulito ao responder alguns problemas no quadro. Em 

seguida, dividimos a sala em três grupos, os educandos 

confeccionaram cartazes com desenhos sobre a história “O 

Bicho carpinteiro”, para ser exposto no dia da culminância do 

projeto. Por fim, entregamos uma tarefa xerocada, para levarem 

para casa. 

Dando continuidade ao assunto abordado na aula 

passada, trabalhamos com a adição de uma forma lúdica, 

realizamos a brincadeira do dado para despertar nos educandos 

o interesse pela matemática, depois explicamos e tiramos 

algumas dúvidas. Em seguida, dividimos a classe em três 

grupos, onde realizamos a dinâmica do balão estourado, a 

brincadeira envolveu todos os integrantes das equipes. O jogo 

realizou-se dessa maneira: Dentro de cada balão que foi 

estourado continha uma conta que deveria ser resolvida, o 

integrante que estourava deveria responder a conta no quadro, 

por fim, a equipe que mais acertou ganhou um brinde, os demais 

grupos também foram premiados para lembra-lhes que todos são 

merecedores do prêmio. Logo depois, pedimos para que 

permanecessem os três grupos para que finalizassem o cartaz 

que foi dado início na aula anterior, com o término dos cartazes 

expomos a atividade na lousa para ser levada para casa. 
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A culminância do projeto foi realizada no pátio da 

escola junto com as demais turmas, no primeiro momento foi 

feita a ambientação do espaço, em seguida, todos os alunos 

foram levados para o pátio, onde deu início as atividades, como 

a dança do bicho carpinteiro, exposição de cartazes e leitura das 

principais partes da história e teatro da mesma. Logo após, 

distribuímos o lanche para os educandos e por fim cortamos o 

bolo para ser distribuído, ao final nos despedimos dos discentes, 

entregamos as sacolinhas para levarem para casa e agradecemos 

à professora da sala e aos alunos pelo acolhimento e 

contribuição. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse artigo teve como objetivo mostrar nossas 

percepções acerca da educação e as finalidades num contexto 

geral que se espera para o ensino fundamental. Fazer o estágio 

na instituição foi uma experiência gratificante e inesquecível, 

foi de grande importância para nossa formação como 

profissional já que serviu de experimento para nosso futuro. 

Durante o estágio foi possível a concretização dos 

conhecimentos adquiridos nos períodos passados até agora, foi 

importante para nos familiarizar com a prática dentro de sala de 

aula, com o convívio dos educandos e professores e para nos 

aclimatar em um meio escolar com suas dificuldades, desafios e 

problemas, em um ambiente cheio de crianças com vontade de 
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aprender. Diante disso é de suma importância conhecer as 

peculiaridades do trabalho pedagógico, devemos conhecer cada 

educando e saber desenvolver de maneira correta os saberes, as 

práticas e valores nos quais iremos envolvê-las, pois, para ser 

um bom professor se deve ter amor pela a educação, respeito 

pelas fases dos alunos e muita paciência. 

Observamos como os alunos precisam de educadores 

bem informados e preparados para desenvolver conteúdos e dar 

conta das exigências de uma educação atualizada, que consiga 

despertar o desejo das crianças de se apropriar de novos saberes 

e experiências e lições de cidadania que os acompanharão por 

toda vida tornando-os cidadãos que reconheçam seus direitos e 

deveres, e que saibam respeitar as diferenças de cada um. 

Consideramos o estágio como uma forma de reflexão 

crítica para nossa atuação como futuras profissionais da 

educação. Foram dias de desafios e aprendizagem, criou-se 

ainda, um laço afetivo muito forte como os educandos, fato que 

proporcionou o sucesso no processo de ensino-aprendizagem. 

Finalizamos esse estágio tendo em mente todo 

aprendizado em nossas memórias todas as lembranças únicas 

que obtivemos nessa trajetória, cada sorriso, cada angústia, cada 

momento. Foram concluídas as etapas, sempre buscando 

cumprir as atividades e tendo a oportunidade de sentir na “pele” 
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o que um verdadeiro professor sente, percebemos como será 

nossa prática, nosso dia-a-dia em uma escola. 
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FONOLOGIA E ENSINO DE LÍNGUA 
MATERNA: ESTRATÉGIAS DE ENSINO E 

PROPOSTAS INTERVENTIVAS PARA 
EDUCAÇÃO BÁSICA10 

 

Gerson Sousa Félix Teixa11 

RESUMO: Os erros ortográficos encontrados nas produções 
dos alunos do Ensino Fundamental são geralmente associados 
a falta do conhecimento de regras contextuais. Porém, o que 
pouco se discute no ambiente escolar é que esses erros podem 
ser frutos de um raciocínio lógico que deve ser levado em 
consideração no processo de ensino aprendizagem, 
fortalecendo assim uma prática pedagógica baseada na 
sistematização e repetição de regras. Logo, este artigo objetiva 
identificar, a maior incidência dos apagamentos de nasal, se 
em coda medial ou final, em produções de alunos do 6º ano do 
ensino fundamental de uma escola pública da zona rural do 
município de Tutoia/Ma. Por conseguinte, apresenta-se um 
arcabouço teórico que explique os processos fonológicos 
encontrados e uma proposta interventiva para consolidar um 
ensino ortográfico pautado na reflexão de uso da língua e na 
consolidação da consciência fonológica do discente. 
Metodologicamente, pauta-se neste trabalho por uma pesquisa 
bibliográfica afim de revisar a Teoria da Sílaba apresentando 
sua estrutura; rima, coda e ataque, o que se considera como 
essencial para percepção do professor no momento das 
análises dos erros e de uma pesquisa quali-quantitativa à 
medida que os dados serão contabilizados e analisados sob a 
ótica da ciência linguística. Recorre-se a teoria postulada por 
esta área da ciência dialogando com autores como Cagliari 
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(1997, 2009), Bisol (1998), Mezzomo (2004), Miranda e 
Matzenauer (2010) Morais (2010), Silva (1981), Zorzi (1998), 
dentre outros. Na pesquisa foi percebido que os discentes 
realizam apagamento da nasal com maior incidência em coda 
final, por não identificarem o uso adequado do tempo verbal e 
sua devida nasalização. 

Palavras- chave: Ortografia; Ensino; Consciência Fonológica. 

ABSTRACT: The orthographic errors found in the 
productions of elementary school students are generally 
associated with the lack of knowledge of contextual rules. 
However, what is little discussed in the school environment is 
that these errors can be the result of a logical reasoning that 
must be taken into account in the process of teaching learning, 
thus strengthening a pedagogical practice based on 
systematization and repetition of rules. Therefore, this article 
aims to identify the higher incidence of nasal erasures, 
whether in a medial or final coda, in the productions of 
students from the 6th grade of a primary school in the rural 
area of the municipality of Tutoia / Ma. Therefore, a 
theoretical framework is presented that explains the 
phonological processes found and an interventional proposal to 
consolidate an orthographic teaching based on the reflection of 
the use of the language and the consolidation of the 
phonological awareness of the student. Methodologically, it is 
guided in this work by a bibliographical research in order to 
revise the Theory of the Syllable presenting its structure; 
rhyme, coda and attack, which is considered essential for the 
teacher's perception at the moment of the analysis of the errors 
and of a qualitative-quantitative research as the data will be 
counted and analyzed. from the point of view of linguistic 
science. It is used the theory postulated by this area of science in 
dialogue with authors like Cagliari (1997, 2009), Bisol (1998), 
Mezzomo (2004), Miranda and Matzenauer (2010) Morais 
(2010), Silva (1981), Zorzi 1998), among others. In the 
research it was noticed that the students perform nasal erasure 
with ahigher incidence in the final coda, because they did not 
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identify the adequate use of verbal time and its proper 
nasalization. 

Keywords: Spelling; Teaching; Phonological awareness 

1 INTRODUÇÃO 
As produções textuais de alunos do ensino 

fundamental são marcadas por um alto índice de erros 

ortográficos. Tais erros são encarados pelos docentes como a 

falta de conhecimento da escrita correta das palavras, 

desprivilegiando o raciocínio do aluno, sua reflexão sobre o 

uso da língua e adotando uma prática descontextualizada com 

a necessidade do educando. Assim busca-se analisar neste 

trabalho os apagamentos da nasal, traçados pelas letras -m, -n. 

O uso adequado dos marcadores de nasal deveria estar 

enquadrado numa sequência didática que propicie a aquisição 

de tal consciência. Considera-se que no 6º ano o aluno já 

deveria deter uma percepção à cerca dos usos das letras que 

marcam a nasal, bem como das regras existentes e de suas 

possibilidades. Porém, o que inquieta é o alto índice 

encontrado nas produções dos alunos, desta série, 

identificando assim que os mesmos não se apropriaram do uso 

dessas letras. 

Em primeiro momento apresenta-se o aparato teórico a 

respeito da Teoria da Sílaba e da Conscientização Fonológica, 

com a qual faz-se uma revisão bibliográfica para conceituar o 

que seja texto, sujeito e língua, bem como os elementos que 
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constituem a coesão e a coerência do texto. Para tanto dialoga-

se com Cagliari (1997, 2009), Bisol (1998), Mezzomo (2004), 

Miranda e Matzenauer (2010) Morais (2010), Silva 

(1981), Zorzi (1998), dentre outros. Em seguida detém-se a 

uma análise das produções dos alunos do 6º ano do ensino 

fundamental, afim de identificar quais os mecanismos de 

nasalidade mais percebidos e em que posição eles são mais 

recorrentes. Procede-se logo depois a análise discursiva dos 

dados apresentados e, por fim, às conclusões. 

A análise dos usos de marcadores de nasalidade por 

alunos da educação básica em seus textos, proporcionou 

perceber que todos os discentes, embora não tivessem um 

conhecimento tão expressivo a respeito destes, utilizam os 

marcadores esempre em posição de coda medial. Com maior 

recorrência da letra -n para marcar a nasalidade no meio da 

palavra. Além disso, identificou-se que em posição de coda 

final os discentes marcavam a nasalidade no que se referiam a 

verbos, sempre com o uso do - am, nunca do -ão, identificando 

assim a falta de conhecimento relacionado aos tempos verbais. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A Estrutura Silábica do Português Brasileiro 
A sílaba é considera a unidade fonológica onde todos 

os segmentos encontram-se organizados hierarquicamente, tal 

ideia dialoga com os postulados por Selkirk (1982). Faz-se 
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importante ter o conhecimento da estrutura silábica do 

Português Brasileiro, pois é componente necessário das 

palavras e detém de uma estrutura diferenciada de outras 

línguas. Possibilitar ao discente uma compreensão a cerca da 

construção silábica das palavras faz-se importante e não 

somente durante as séries que pertencem ao ciclo 

alfabetizador, mas durante a vida do aluno, visto que é 

recorrente a troca de sílabas travadas para sílabas simples pelo 

falante. 

Os constituintes da sílaba são denominados onset 

(ataque) e rima, sendo a rima subdividida em núcleo e coda, 

apresentado em seguida em forma de figura. 

Figura 1 - Estrutura interna da sílaba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Collischonn (2005, p. 102) 



EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 86 

constituído em primeira instância pelo onset 
(ataque), este pode ser preenchido por até 
duas consoantes e a rima que pode ser 
preenchida por vogais e consoantes. Segue o 
núcleo, que é uma ramificação da rima em 
que habriga obrigatoriamente uma vogal, por 
fim a coda segundo segmento da rima que 
poderá ser preenchido por consoantes. 

O constituinte da sílaba é importante para que o 

docente possa compreender em que situação acontece os erros 

ortográficos e como eles incidem na produção dos discentes. 

Neste sentido, Morais (2004) aponta algumas reflexões que 

devem ser consideradas no tratamento do ensino de ortografia: 

(i) o ensino sistemático da ortografia só deve ser iniciado após 

a aprendizagem do Sistema de Escrita Alfabética (SEA); (ii) o 

nível de dificuldades das regras ortográficas deve ser 

considerado, priorizando, inicialmente, as mais simples até 

chegar às mais complexas; (iii) o ensino de ortografia deve ser 

baseado na reflexão. Certamente o docente que compreender 

como a sílaba se organiza poderá identificar em qual posição o 

aluno deterá maior erro, essa percepção deve ser feita 

individualmente. 

Considera-se que desde o processo de aquisição da 

escrita os docentes devem deter de tais conhecimentos afim de 

procurar desenvolver atividades que busquem a reflexão como 

citado pelo autor, utilizando de atividades lúdicas e bem 

planejadas que proporcionem para os discentes a percepção do 

uso da língua. Em seguida apresenta-sea consciência 
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fonológica como princípio em que deve ser pautado a 

aquisição da escrita. 

2.2 A Consciência Fonológica e a Prática do Ensino de 
Língua Materna 

As séries do ciclo alfabetizador correspondem as do 

primeiro ao terceiro ano. Depreende-se que é nessa etapa onde 

os discentes terão um ensino crítico capaz de elevá- los a uma 

reflexão sobre uso da língua e de suas funções. Dentre essas 

reflexões identificar através do uso sonoro, os elementos 

constituintes das palavras, grafá-los identificando as 

diferenças entre os vários significados, corresponde ao que se 

compreende por consciência fonológica. De acordo com o 

Pacto de Alfabetização na Idade Certa (2012, p.11), “a 

consciência fonológica é um conjunto de habilidades 

metalinguísticas que permitem ao indivíduo refletir sobre os 

segmentos sonoros das palavras em diferentes níveis: silábico, 

intrassilábico, e fonêmico”. Nesse sentido a consciência 

fonológica envolve a capacidade de manipulação dos 

segmentos sonoros das palavras, partindo das unidades 

maiores que são as sílabas -, passando pelas unidades menores 

que a sílaba, as aliterações, até chegar às unidades menores 

distintivas, os fonemas. 

Morais apresenta algumas compreensões da 

consciência fonológica em crianças, que são: 
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1. dizer que a palavra computador é maior 
que a palavra casa, porque ca-sa tem dois 
pedaços (sílabas) e com-pu-ta-dor tem quatro; 
2. identificar que as palavras palito e 
parede começamparecidas, porque é “pa e 
pa”; 
3. identificar que as palavras vela e vaso são 
as que começam parecido (quando 
apresentadas junto às palavras mato e roda), 
porque começam com /va/ e 

/ve/; 

4. falar a palavra chuveiro, quando 
solicitado a dizer uma palavra que terminasse 
parecida com a palavra coqueiro, explicando 
que ambas terminam com /eiro/; 
5. identificar que, no interior da palavra 
tucano, temos outras palavras: cano, tu, tuca. 
Morais (2012, p. 85) 

 

Como visto são várias as atividades que podem se 

desenvolver nesse período que leve as crianças a uma reflexão 

mais crítica dos usos da língua mesmo estando no período de 

alfabetização. Pode se identificar que tal processo acontece em 

continuação, seguindo um determinado caminho para que tal 

consciência se materialize. Foi essa a ideia postulada por 

Gowswami e Bryant (1990), Chard e Dickson(1999), dentre 

outros, de que os níveis desenvolvem-se num contínuum, ou 

seja, numa escala gradativa. 

Figura2- Continuum dos níveis de consciência fonológica 
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Fonte: Neres (2005, p. 58) 

A partir de uma compreensão do que é e como se 

concretiza os processos de consciência fonológica, depreende-

se a importância do professor em elaborar atividades que 

propicie a reflexão e uso dos mecanismos da linguagem. 

Acredita-se que esse seja o princípio para que os educandos 

possam chegar no nível da escrita alfabética correta e que 

quando essa prática não se dá de forma concreta os discentes 

avançam para as séries seguintes, cometendo erros que são 

provenientes de séries anteriores, mais precisamente do ciclo 

alfabetizador, como o caso do apagamento das nasais em 

posição de coda. Neste sentido é importante que o professor 

leve o aluno em qualquer etapa a refletir sobre uso adequado 

da escrita, afim de despertar tal consciência para uso correto 

da palavra, caso não ocorra o erro se perpetuará em toda vida 

do discente. 

3 ANÁLISE DOS DADOS 

A pesquisa realizada, quanto aos seus objetivos, 

classifica-se como descritiva pois descreve e interpreta os 

fenômenos que determinam o objeto de estudo. Conforme Gil 

(2002 p.42), “as pesquisas descritivas têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno [...]”. 

Em relação à análise dos dados, trata-se de uma 

pesquisa quali-quantitativa, pois apresenta duas modalidades 
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de investigação: técnicas estatísticas e interpretação dos 

valores numéricos, ou seja, levantamento dos dados de 

ocorrências de apagamento das consoantes nasais -m e -n em 

posição de coda silábica na escrita dos alunos de sexto ano. 

Segundo Goldemberg (2004, p.63), “a pesquisa 

qualitativa é útil para identificar conceitos e variáveis 

relevantes de situações que podem ser estudadas 

quantitativamente.” Nesse ínterim, o autor reforça que “os 

métodos qualitativos e quantitativos [...] deixam de ser 

percebidos como opostos para serem vistos como 

complementares.” Esse posicionamento vem respaldar a 

decisão pelo uso de ambos os métodos. 

Com base nos procedimentos, a pesquisa também 

caracteriza-se como de campo, já que os dados foram coletados 

em uma turma de 6º ano do ensino fundamental de uma escola 

da rede municipal da zona rural do município de Tutóia/Ma. 

Para Gil (2002, p.53), a pesquisa de campo “[...] é 

desenvolvida por meio da observação direta das atividades do 

grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar 

suas explicações e interpretações do que ocorre no grupo”. 

Segundo Pinto (2002), “é na superfície dos textos que 

podem ser encontradas as pistas ou marcas deixadas pelos 

autores.” Assim a produção textual, realizada no início do ano 

para diagnóstico das dificuldades dos alunos, foi eleita como 
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procedimento para coleta dos dados. Pois trata-se de uma 

atividade em que os alunos estavam bastante a vontade para 

fazê- la. 

3.1 Corpus da Pesquisa 

As produções escolhidas para o presente corpus 

restringem-se aos números ímpares de 01 a 10 da chamada. 

Escolheu-se esse critério de seleção afim de tomar o máximo 

de imparcialidade quanto as análises a serem feitas. As 

atividades de produção textual das crianças foram realizadas 

no início do ano letivo, afim de identificar as dificuldades dos 

alunos, bem como o caminho a ser construído pelo professor 

em seu planejamento. Neste sentido, quatro produções 

correspondem a uma pesquisa sobre o município de Tutoia/Ma 

em virtude de seu aniversário que hora se aproximava o outro 

gênero investigado foi um bilhete escrito direcionado ao 

professor como forma de apresentar a afetividade da turma 

para com ele. 

Em todas as produções ocorreram processos de 

apagamento como pode ser averiguado na tabela que segue; 
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Tabela 1- Apagamentos de acordo com a posição 

 

Sujeito 

 

Apagamentos Coda Medial Coda Final 

S1 03 03 00 

S2 02 00 02 

S3 02 02 00 

S4 02 01 01 

S5 04 02 02 

Fonte: Dados da pesquisa do autor 

 

3.2 Ocorrências de Apagamento da Nasal em Coda Medial 
e Final 

Através dos levantamentos de dados, identificou-se a 

presença de várias ocorrências de apagamentos da nasalidade. 

Para realizar uma discussão mais detalhada dos casos obtidos, 

optou-se por averiguar duas produções com maior incidência 

dos fenômenos pesquisados. Os sujeitos serão tomados com a 

mesma identificação da tabela, tratando-se de S1, S2 e S3. 

Figura 3- Produção de texto S1 
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Fonte: Dados da pesquisa do autor 

Pode-se averiguar o apagamento da nasal em posição 

de coda medial nas palavras ponto e lindos, escritas por sua 

vez como “poto” e “lidos”. Segundo Moraes (2010) a 

dificuldade encontrada pelos alunos pode ser facilmente 

resolvida se observado o contexto em que as diferentes 

grafias surgem, ou seja as chamadas regras contextuais, na 

grafia da palavra “poto”, o contexto indicao emprego de -n, 

porvirdiante de consoante distinta de P e B. Se averiguar bem 

o mesmo sujeito ainda escreve “lido” referente ao adjetivo 

lindo, no mesmo ele também não marca a nasalidade presente. 

Neste segundo exemplo apresenta-se um erro por conta do 

baixo nível de consciência fonológica não permitindo que o 

discente perceba a distinção de significados entre as palavras 

lido e lindo que no português brasileiro correspondem a 

palavras diferentes. 

Figura 4- Produção de texto S2 
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Fonte: Dados da pesquisa do autor 

Identifica-se na produção de S2 a marca da nasalidade 

na forma verbal tem, onde o mesmo marca com a letra -n 

“ten” e num segundo caso a palavra também “tanbe”, onde o 

discente acrescenta -n como marca da nasal antes de -b e na 

posição de coda final o aluno não marca letra alguma para 

identificar a nasal, correspondendo a um apagamento. É 

importante ressaltar que embora haja uma complexidade em 

marcar a nasal nas palavras, existem regras morfológicas que 

auxiliam os discentes a não cometer certos erros, como mais 

uma vez o caso do -m antes de P e B que não se deve marcar 

com -n, como feito acima pelo aluno. Também na troca da 

nasal -m por -n na forma verbal do ter. apresenta-se aqui uma 

dificuldade relacionado ao conhecimento do tempo verbal em 

que a frase se encontra, gerando um erro baseado também na 

regra morfológica, em que verbos na terceira pessoa do plural 

devem vir marcados pela nasal -m com exceção aqueles que 

estiverem do modo indicativo mais precisamente no tempo do 

futuro do presente que serão marcados pelo -ão. Ainda na 

mesma produção o aluno realiza um apagamento total da 

nasalidade em coda final na palavra também, escrevendo-a 

como “tanbe” provável esse se deu por conta da disposição da 

vogal -e, como averiguado também na pesquisa de Leal (2018, 

p. 84) “notamos que o apagamento é mais frequente em 

contextos das vogais -e, -i; diante de vogal -a, percebemos 
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uma tendência em substituir a nasal pela forma -ão, seja em 

coda medial ou final” 

3 PROPOSTA INTERVENTIVA 
 

A proposta interventiva corresponde a possíveis 

atividades que se desenvolvidas no âmbito da sala de aula 

podem ajudar os discentes a produzirem melhor seus textos. 

Trata-se de possibilidades de reflexão onde todos são 

convidados a identificarem o uso correto das palavras, 

refletindo sobre ele. 

 

Atividade 1- Bingão em grupo 

Objetivo- Identificando o uso do M ou do ÃOem finais de 
palavras 

Operacionalização- Coletiva 

 

Descrição da Atividade 

§ Dispor os alunos em pequenos grupos 

§ Sortear um líder que apontará a 
escrita correta da palavra, marcando 
ponto para equipe. 

§ Cada palavra terá o tempo de 1 min. 
para ser escrita e apresentada pelo 
líder da equipe. 

§ Fazer uma reflexão sobre o uso do -m, 
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do -n ou do -ão em posição final das 
palavras, a cada rodada. 

§ O jogo pode ser feito em 10 rodadas, 
será sorteada uma palavra por equipe, 
a equipe que mais acertar palavras 
ganhará a disputa. 

§ Caso a equipe erre a palavra, será 
dado o tempo de 10 segundo para que 
uma nova equipe apresente a escrita 
correta da palavra e o porquê da 
palavra ser escrita daquela forma. 

 

Palavras: ARMAZÉM, BOTÃO, ATUM, TAMBÉM, TÃO, 
COLCHÃO, PERSONAGEM, LERÃO, 

APRESENTAM, APRESENTARÃO, demais palavras 

identificadas no uso diário dos alunos 

Atividade 2- Ditado Interativo 

Objetivo- Identificando o uso do M ou do N no meio das 
palavras 

Operacionalização- Coletiva 

Descrição da Atividade 

• Realizar um ditado com os discentes, 

contendo palavras como LINDO, 

DENTE, BOMBOM, POMBO, 

LENTILHA, BAMBU, TAMBÉM, 

PÊNDULO dentre outras do universo 

dos alunos. 
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• Depois de um tempo de 10 min. de 

análises dos discentes a respeito das 

palavras pontuadas, escrevê-las na lousa 

corretamente. 

• Junto com os discentes apontar o uso do 

M e do N em posição medial nas 

palavras, o que faz algumas serem 

escritas com M e outras com N. 

• Elaborar um quadro explicativo, 

contendo a regra combinada com os 

discentes, se possível com exemplos 

bem marcados. 

• Colar o quadro ao lado da lousa e se 

necessário reforça-lo em outros 

momentos de aula. 

 
CONSIDERAÇÕES 

As produções analisadas nesta pesquisa correspondem 

a alunos do sexto ano, etapa de ensino em que os discentes 

deveriam já saber marcar de maneira adequada a nasalidade 

nas palavras, porém o que se identificou foram erros de 

natureza elementar em tais produções. Correspondendo a um 

nível fonológico não adequado a série em que os discentes 

pertenciam. Neste sentido há a necessidade de se desenvolver 

uma reflexão crítica sobre os usos do português brasileiro afim 

de elevar os discentes a melhoria de sua escrita. 
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Por conseguinte, as contribuições das pesquisas em 

Fonética e Fonologia são inegáveis ao ensino de Língua 

Materna. Trazendo uma nova perspectiva no ensino 

principalmente de ortografia, a reflexão no uso da língua. Tal 

perspectiva é imprescindível desde as séries iniciais e ensino 

fundamental, para que os discentes não cometam erros de 

natureza básica em suas produções no ensino médio. 

Portanto, é importante que o professor identifique os 

erros nas produções dos alunos, mas baseado nas teorias 

desenvolvidas pela Fonética e Fonologia possam identificar a 

natureza desses erros, o que, e como incidem nas produções. 

Elaborando em seguida uma metodologia adequada capaz de 

solucionar tais equívocos, impedindo os discentes a continuar 

em práticas insatisfatória. Entende-se que esta é a missão do 

professor de língua em qualquer etapa que esteja o aluno. 
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RESUMO: A pesquisa objetiva Investigar como acontece o 
processo de aquisição da leitura e escritas pelas crianças do 
1º ano do ensino fundamental da Escola José Victor 
Fontenele do município de Viçosa do Ceará. É perceptível a 
necessidade do aluno ter competências de ler e escrever, 
tornando-o um ser alfabetizado e letrado, com habilidades de 
exercê-las em quaisquer contexto social. No entanto, 
precisa-se realizar análises das dificuldades que as crianças 
encontram quando estão aprendendo a ler e a escrever na 
fase inicial de sua vida escolar, enfatizando a importância 
do trabalho do professor e a participação dos pais na 
Educação de seus filhos. A relevância da figura do professor 
na sala de aula com estratégias, recursos didáticos e 
formação continuada são fatores que auxilia o processo de 
ensino e aprendizagem na aquisição de ler e escrever, sendo 
necessário torná-las presente na pratica diária do ambiente 
escolar, com fins de promover aos alunos crescimento 
pessoal e social. Além de mencionar, uma aprendizagem 
significativa, capaz de elevar a formação de um leitor que 
realmente entenda a importância destas etapas em sua 
construção de cidadão. A metodologia utilizada foi uma 

                                                             
12Ensino Superior de Parnaíba-FAESPA rosemary-
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pesquisa básica, do tipo exploratória, com abordagem 
qualitativa, tendo como instrumentos observação não 
participante, conversas informais e um questionários aberto, 
direcionadas a dois professores. Ressalto que a leitura e 
escrita é fundamental ao desenvolvimento de uma sociedade 
igualitária, sem preconceito, com compromisso de 
mudanças pessoal e social de quem se apodera delas. Assim 
se faz necessário que as ações pedagógicas direcionadas a 
leitura e escrita sejam mais dinâmicas, colocando o 
professor a se capacitar e buscar novos meios de atingi-las, a 
parti de transformações de seus planejamentos, recursos 
didáticos, e atividades diferenciada segundo as necessidades 
da turma. 

Palavras-Chaves: Aprendizagem. Ensino. Leitura e escrita. 

1 INTRODUÇÃO 
Mediante as inúmeras mudanças que vem 

ocorrendo no nosso dia a dia em relação à Educação, 

observa-se que mesmo diante de tais avanços, dois aspectos 

são essenciais na vida do ser humano. São eles: a Leitura e a 

Escrita. A temática apresentada nesse trabalho cientifico 

enfatiza os aspectos de Ler e escrever, de modo a explanar 

as dificuldades de aprendizagem encontradas no espaço 

escolar e seus desafios enfrentados nas salas de aula comum 

nos dias atuais, além de refletir como está acontecendo seu 

processo de aquisição a partir do acesso e das práxis do 

professor. 

Compreende-se o quão é importante o ato de ler e 

escrever, necessitando ser adquirida com competências e 

habilidades de usa-la cotidianamente. Deste modo, instigou 

aos pesquisadores buscar resposta para suas angustias de 
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como está acontecendo o processo de aquisição da leitura e 

escrita nos 1º anos do ensino fundamental de uma escola da 

rede regular de ensino do município de Viçosa – Ceará? 

Percebendo a essência da leitura e escrita na vida 

pessoal e social dos cidadãos nos diversos espaços da 

comunidade que vive. Trabalhar a leitura e escrita através da 

ludicidade pode amenizar as dificuldades que os alunos do 

1º ano, estão passando nos dias atuais, o acompanhamento 

dos pais ou responsáveis na vida acadêmica do aluno pode 

contribuir para uma melhor aprendizagem, tornando-o um 

aluno letrado, a formação de professores é uma ferramenta 

essencial ao ensino e aprendizagem dos alunos quanto a 

aquisição do processo das habilidades de ler e escrever. 

Promover a transformação do aluno e seu 

crescimento escolar é fator primordial no ato de educar, com 

esta elucidação, a pesquisa teve como objetivo geral: 

Investigar como acontece o processo de aquisição da leitura 

e escritas pelas crianças do 1º ano do ensino fundamental. 

Contudo, a meta a ser atingida optamos em ter como 

objetivos específicos: conhecer a relação que deve existir 

entre a leitura e a escrita nas turmas do 1º anos das series 

iniciais; identificar quais os procedimentos utilizados pelos 

os professores da E.E. Fundamental José Victor Fontenele, 

fazem para sanar ou amenizar as dificuldades que os alunos 

tem em relação aos processos distintos da aquisição da 
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leitura e escrita dos alunos do 1º ano do ensino fundamental 

e avaliar como cada criança desenvolve a leitura e a escrita 

após o professor diagnosticar os reais motivos de sua 

dificuldade de aprendizagem; 

Para realização da pesquisa, utilizamos como 

metodologia um estudo do tipo básica, exploratória, com 

abordagem qualitativa, tendo como instrumentos um 

questionário aberto e uma observação não participante. O 

estudo teve a contribuição de dois (02) professores atuante 

no 1º ano do ensino fundamental da Escola de Ensino 

Fundamental José Victor Fontenele. Para fundamentar todo 

material coletado, fizemos uma revisão bibliográfica, após 

sentido a necessidade de ir ao espaço in lócus. Além de toda 

esta estrutura metodológica tivemos os conhecimentos de 

teóricos referente a área em estudo; Gil (2008), Teberosky 

(2011). Guimarães (2013) entre outros. 

2 LEITURA E ESCRITA SUA CONTRIBUIÇÕES AO 
HOMEM: CONHECER E APRENDER 

Por muitos tempo o homem viveu de troca de 

experiências das pessoas mais velhas para os mais jovens. 

Essa forma de ensinar pendurou-se por muitos e muitos 

séculos, trazida como a base fundamental a sobrevivência do 

ser, sem necessitar especificamente de um espaço formal que 

lhes proporcionasse tais atividades de instrução. A troca de 

conhecimento informal era uma maneira de educar e 
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comandar as pessoa que possuíam poucos saberes do mundo 

ao seu entorno. 

Cagliari, (2004), colabora que a leitura do mundo, 

em tempos passados acontecia espontaneamente, de forma 

sobrenatural e pelos instintos das pessoas mais velhas, sendo 

elas consideradas a fonte de sabedoria. Esses senhores em 

cada época eram vistos de forma diferentes, mas todos 

respeitados e muitas vezes reverenciados por sua 

comunidade como deus. A educação passada por estas 

pessoas no início da leitura, eram advindas já de outros 

sábios, assim seus ensinamentos não eram questionados. 

Atualmente a percepção da leitura como fonte de 

interação e desenvolvimento humano é o que move cada ser 

a se perceber capaz de adquirir e fazer uso deste 

conhecimento com objetivo de ampliar e expandir tais 

aprendizados para quem ainda não a detém, ampliando os 

mais diversos conhecimentos, construindo e solidificando 

atitudes, hábitos para que ele seja um cidadão consciente de 

seus deveres dentro da sociedade. 

Nesta concepção, para Guimarães (2013, p.29) “o 

ato da leitura é considerado como uma prática que vai se 

tornando cada vez mais sofisticada ao longo de nossas 

experiências e contatos com a diversidade de materiais 

escritos que circulam na sociedade letrada”. Com a leitura 

criada e vivencia de acordo com cada contexto, ela coloca 
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uma ação que desperta um sistema de valores afetando todo 

um grupo social em que se deu nossa socialização primária. 

Transformando sentidos diversificados, tornando 

as pessoas seres ativo no mundo da leitura, o que possibilita 

o descobrir de novos saberes e interação, obtendo alcançar, 

uma constante interlocução entre diferentes indivíduos. Este 

capitulo discorrerá como procederá as etapas da 

fundamentação teórica, trazendo amostra de estudos 

aprofundado e esclarecedor do tema em questão. Além de 

apresentar passo a passo de forma sucinta para o 

entendimento e desenvolvimento das demais modalidades a 

fazerem parte na construção do trabalho. (MORAIS E 

LEITE, 2012) 

2.1 A LEITURA E O SEU PROCESSO 
A leitura sendo um ato necessário aos alunos, ela 

precisa ser vista como uma ferramenta fundamental a 

autonomia de todos que dela se aproprie e use-a em sua vida 

cotidiana. O ato da leitura não é de agora, ela veem desde as 

gerações passadas e sendo alterada concomitantemente as 

mudanças sociais, sofrendo alterações significativa a vida 

pessoal e profissional dos cidadãos. No Brasil podemos 

notar crianças e jovens, na maioria dos casos, não se 

interessando por essa atividade e, como fazer para despertar 

o habito da leitura em nossa geração atual e futuras? 

Questões como esta está instigando diariamente as 

instituições educacionais a rever e reorganizar sua atuação 
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diante do processo de ensino e aprendizagem. (OLIVEIRA, 

2013), 

Ferreiro (2001), atualmente o Brasil conta com 

uma diversidades de avaliação, que possa verificar e agir 

para a melhoria da educação, com a intensão de elevar o 

nível de conhecimentos dos estudantes. Nesta perspectiva 

umas das verificação é O Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb). Esta avaliação tem mostrado 

problemas nas competências e capacidades dos alunos como 

leitores, muitas crianças e jovens brasileiros não estão 

conseguindo se apropriar do ato de ler e escrever 

plenamente e com segurança. 

É perceptivo o problema que a população 

brasileira vem enfrentando na formação de sua geração 

juvenil quanto a aquisição da leitura. Esta problemática está a 

cada dia aumentando o índices de jovens sem o 

conhecimento e domínio da leitura, trazendo consequências 

inseparáveis em suas vidas. Partindo do pressuposto do quão 

é importante a leitura na formação do homem, a instrução 

acadêmica deve proporcionar meios, estratégias, recursos 

pedagógicos e humanos capazes de dar aos alunos 

possibilidades de acesso a aquisição dela, a partir de 

metodologias dinâmicas que chamem a atenção do discente e 

desperte neles o interesse e habito da leitura. 
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O processo de ensino e aprendizagem, não se 

pauta no fato que cabe a escola, não somente a ela, mas em 

vários fatores intrínsecos ligados ao contexto de cada 

criança e jovens que não conseguem adquirir as habilidades 

da leitura. Sem deixar de mencionar a formação do 

professor, algo a ser questionado, e a relevância das 

academias, elas deveriam e devem formar profissionais para 

um fazer pedagógico mais crítico e voltado para a pesquisa. 

(TEBEROSKY, 2011). 

A escola e o processo de instrução como forma 

de despertar seres críticos e dotados de competências, deve 

colocar em sua missão a formação do homem completo, 

com capacidades de saber conviver e interagir na sociedade 

de maneira autônoma no momento que este aluno consiga 

aprender, apreender e transformar o conhecimento adquirido 

pela apropriação da leitura e escrita. Nesta elucidação, o 

professor dentro deste contexto deve estar consciente de seu 

papel e quão é fundamental a criança se apropriar destes 

processos. Para Cafiero (2005, p.9), “as exigências da 

sociedade moderna têm apresentado para a escola o desafio 

de formar cada vez melhor seus alunos, têm exigido que a 

escola contribua efetivamente para aumentar o grau de 

letramento de seus alunos”. 

Diante do exposto por Cafiero, o ato da leitura se 

faz necessário a formação dos alunos e eles devem ter 
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domínio, com objetivo de serem capazes de usa-la, não 

somente dentre das repartições internas das escolas, mas 

fora dela ou seja na sociedade. Com esta intenção, a 

educação é o meio de transformar o aluno diante dos 

desafios sociais e ela deve colocar o docente a reflexão de 

sua ação perante o ensino e aprendizagem, trazendo para 

esta reflexão os desafios enfrentados pelos alunos quando 

não conseguem adquirir a leitura. 

O não acesso as habilidades da leitura na vida 

escolar dos discentes, é um atraso significativo a seu 

desenvolvimento pessoal, profissional e social. Refletir 

sobre questões que envolve essa temática, deve estar 

presente nos espaços escolares, em prol de buscar soluções 

imediatas e inovadoras de fazer educação para uma melhoria 

educativa do alunado, colocando- o como seres protagonista 

do processo de ser transformador e transformar-se. 

Entender a leitura como processo de construção de 

sentidos significa dizer que quando alguém lê um texto não 

está apenas realizando uma tradução literal daquilo que o 

autor do texto quer dizer, mas que está produzindo sentidos, 

em um contexto concreto de comunicação, ficando visível a 

relevância da leitura no processo de crescimento das crianças, 

jovens e adultos. (CAFIERO, 2005) 
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3 PESQUISA E SEUS PASSOS METODOLÓGICOS 

Uma das etapas fundamentais para que um estudo 

seja satisfatório está relacionado com a metodologia. Se esta 

for bem elaborada e concisa o trabalho flui e assim os 

resultados serão satisfatórios. O estudo trouxe resultados de 

como procedeu o artigo, ressaltando que a pesquisa se 

desenvolveu a partir de analises e buscas de conhecimentos 

que esclarecesse as principais dificuldades de aprendizagem 

de leitura e escrita existentes na turma do 1º ano da Escola 

do Ensino Fundamental José Victor Fontenele, da cidade de 

Viçosa Ceará. 

A pesquisa adotada é de natureza básica, de 

cunho exploratória, com uma analise bibliográfica, 

prosseguindo ao contexto empírico e uma abordagem 

qualitativa, optou-se por elas, em acreditar que este tipo de 

busca, traz resultados concludentes ao tema em questão, 

obtendo assim resultados através de ações investigativas. 

(PRODANOV, 2013) 

De acordo com a abordagem de Bortoni-Ricardo 

(2008, p 34), “uma pessoa ao realizar uma pesquisa 

quantitativa busca observar fatos que acontecem dentro de 

um determinado ambiente e os fatores que os envolve, 

fazendo a devida interpretação”. Dessa forma os 

instrumentos foram um questionário aberto contendo seis 

perguntas, mais somente quatro foram usadas, pelo motivo 
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destas responderem ao problema em questão, com isso, não 

necessitando das demais questões e uma observação não 

participante. Para colaborar com a pesquisa teve a 

participação de duas professoras atuantes no 1º Ano do 

Ensino Fundamental. Ambas serão identificada com os 

codinomes Margarida e Rosa. 

Trabalhar uma pesquisa e escolher o tipo de 

técnicas que possa ser usado e que estes possam colaborar 

na seleção de dados, o pesquisador necessita conhecer seus 

significados e suas funções. Com esta concepção de 

inquietação e curiosidades em buscar respostas ao problema 

proposto, o trabalho desenvolvido teve como teóricos: 

Prodanov (2013), Cafiero, (2005), Teberosky (2011), 

Cagliari, (2004), Guimarães (2013) entre outros. 

4 ANÁLISES DE DADOS: UM ESTUDO 
NECESSÁRIO 

Apresentar dados concludentes que sejam válidos 

as ciências sociais, este tópico mostra os resultados 

coletados com os instrumentos de um questionário aberto e as 

observações no espaço in lócus da instituição escolhida, 

José Victor Fontenele, da cidade de Viçosa Ceará. A análise 

de início foi verificada e aprofundado conhecimentos de 

fontes já produzida sobre leitura e escrita. Esta apreciação 

serviu para entender as informações adquiridas dos 

envolvidos na pesquisa (dois professores) do 1º ano do 

ensino fundamental dos anos iniciais. Percebendo a leitura e 
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escrita como fatores importantes na vida de uma criança, 

perguntamos as participantes que dificuldades encontra no 

1º ano do ensino fundamental? Flor relata “A concentração, 

pois alguns não sabem nem a postura correta, para que 

ocorra o processo ensino aprendizagem.” Margarida: 

“Inicialmente a participação da família na educação de seus 

filhos e a falta de concentração por parte de algumas 

crianças.” 

Observando a resposta das professoras, percebe 

em suas palavras, que uma das dificuldades encontradas em 

sala de aula é a falta de concentração, considerando as 

observações realizadas, a turma é barulhenta, não conseguia 

ficar calma por muito tempo, atrapalhando o 

desenvolvimento das atividades aplicadas. Além da 

professora não conseguir dominar a turma, trazendo com 

isso prejuízos a aprendizagem dos discentes. Roque (2014), 

ele enfatiza que para ter um bom rendimento educacional, o 

professor deve ser uma pessoa com habilidades de dominar 

e desenvolver práxis que corrobore para o ensino 

aprendizagem. 

Faz-se necessário que o professor crie situações 

que favoreçam o processo de ensino aprendizagem. Diante 

dessa observação, como podemos definir as dificuldades de 

aprendizagem e que técnicas podem ser utilizadas para 

amenizar essa situação? Flor: “É a falta de processamento 
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dos dados, onde o aluno por algum motivo não consegue ler 

e muito menos escrever, prejudicando no seu processo de 

ensino e aprendizagem, precisando assim viabilizar essa 

situação através do uso de atividades diferenciadas”, 

Margarida: “Sendo o ler e o escrever ações básicas do ser 

humano e de essencial importância, a partir do momento 

que ele não consegue absorver tais ações e venham dificultar 

o processo de ensino e aprendizagem, entende- se que ela 

possui dificuldades de aprendizagem. Faz –se necessário 

então usar estratégias para que o aluno sinta-se seguro e 

possa aprender”. 

Ambas falam da necessidade de atividades 

diversificadas, mas não citam quais, tornando assim, difícil 

identificar as técnicas e recursos que possam ser viabilizada 

para desenvolver a competência de ler e escrever. Nos dias 

presentes na escola, em especial na sala de aula, os recursos 

utilizados pelas mesma eram basicamente o livro didático, 

isso não significa que não seja importante, ele é, mas seu uso 

precisa ser dinâmico para não cair no comodismo. 

Contribuindo com o processo de aquisição da leitura e 

escrita, Teberosky (2011), colabora refletindo da 

necessidade que as crianças precisam de recursos, métodos e 

atividades diárias que envolva o ato de ler e escrever de 

maneira dinâmica e prazerosa. 
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Nota-se o quão é importante o ato da leitura e 

como o professor a introduz na vida de uma criança, se 

perguntou as participantes: Uma das propostas para 

apresentar a leitura à criança é através da roda de leitura. 

Sendo ela uma das propostas pedagógicas mais solícitas 

para trabalhar a leitura, em que intensidade o professor deve 

trabalhar essa ferramenta? Flor: “Todos os dias é retirado 

um momento para fazermos a leitura em sala de aula, porém 

no mínimo duas vezes por semana fazemos uma roda de 

leitura.” Margarida: “Uma a duas vezes por semana.” Estas 

resposta contradiz a pergunta anterior, pois não se percebeu 

o ato da leitura todos os dias como relata Flor. 

É sabido que uma criança que tem em sua rotina 

de sala de aula a leitura todos os dias ela terá mais 

possibilidade de evoluir naturalmente. Assim na fase inicial 

a prática de rodas de leitura não são atividades novas no 

cotidiano do professor, pelo contrário, é uma ação que é 

trabalhada em sala de aula há muitos anos, lá no período da 

Antiguidade. Segundo Garcia (s/d, p.1) “A roda de leitura é 

uma ação onde o professor reúne em forma de um círculo ou 

semicírculo, um pequeno número de pessoas para ouvirem 

histórias e trocar informações com os coleguinhas.” Dessa 

forma, a criança vai ampliando seu interesse por leitura, 

sendo capaz de compreender e interpretar o que está sendo 

lido. 
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Qualquer etapa da vida de uma criança a leitura e 

escrita está presente e esta não é fácil e se faz necessário 

realizar diversas atividades que proporcionem um 

direcionamento positivo da aprendizagem, porém mesmo 

diante de um planejamento das atividades, observa-se que a 

criança não aprende, sentindo retraída, sendo os resultados 

negativos. Alguns fatores influem no processo de ensino 

aprendizagem, porém cabe ao professor observar e ampliar 

seus planos, buscando melhorar os índices. Diante de tudo 

perguntou-se: Quais são os principais fatores que interferem 

no processo de ensino e aprendizagem de sua turma? Flor: 

“Relações familiares, condições financeiras, carências 

afetivas, caligrafia ilegível, etc”. Margarida: “Separação dos 

pais, falta da presença da família na escola, problemas na 

leitura, etc.” 

Como é marcante as respostas das professoras os 

fatores que interferem uma aprendizagem significativa. No 

entanto, as primeiras experiências de uma criança oriundas 

do ambiente familiar, entende-se que sendo ela a base do 

aluno, tudo transcorre bem. Caso essa base não seja sólida, a 

criança não se desenvolverá como o esperado. Uma família 

desestruturada é um dos principais fatores que 

desequilibram a aprendizagem do aluno. 

Outro fator que também influi na aprendizagem é 

o ambiente escolar, ou seja, uma criança tende a aprender 
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onde ela sinta-se à vontade e em espaço encorajador, seja 

em casa ou na própria instituição escolar tendo em vista que 

um local estimulante favorece na aptidão de conhecimentos. 

(SMITH & STRICK, 2001, p.31). Por outro lado, entende-

se que algumas qualidades do professor contribuem para 

que a criança possa aprender e desenvolver-se: paciência, 

amizade, carinho, respeito, entre tantos outros. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O processo de ensino e aprendizagem, não se 

pauta no fato que cabe a escola, não somente a ela, mas em 

vários fatores intrínsecos ligados ao contexto de cada 

criança e jovens que não conseguem adquirir as habilidades 

da leitura e que consequentemente não saberá escrever de 

acordo com as normas cultas exigidas. Sem deixar de 

mencionar a formação do professor, algo a ser questionado, 

e a relevância das academias, elas deveriam e devem formar 

profissionais para um fazer pedagógico mais crítico e 

voltado para a pesquisa. 

Mediante as observações realizadas no 1º ano na 

escola mencionada acima, um novo olhar em relação aos 

processos da leitura e da escrita devem ser direcionados para 

o professor, com intenção dele saber executar com 

veemência as atividades relacionadas a leitura e a escrita. 

Contudo, o professor dentro da sua totalidade deve ter 

consciência do quão importante as ações de ler e escrever, 

do interpretar e adequar a realidade do discente com a 
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realidade educacional. A formação de bons leitores 

depende boa parte e instintivamente do incentivo do 

professor como forma de ampliar os mais diversos 

conhecimentos, descobertas de modo a evitar prováveis 

dificuldades de aprendizagem. É de extrema importância 

que o professor saiba trabalhar a leitura em sua sala de 

aula como forma de viabilizar problemas posteriores, 

objetivando-se ampliar o desenvolvimento intelectual do 

aluno, despertando nele a paixão pelo habito da leitura, 

criando estratégias que possam favorecer a aprendizagem do 

aluno. Dessa forma o docente não seja apenas um mero 

transmissor de conteúdos e sim um facilitador, 

contribuindo assim na formação de alunos críticos e 

socializadores. 

Explorar a leitura e escrita em sala de aula não 

deve ser algo mecanizado, aleatório ou fragmentado. O 

professor como facilitador da aprendizagem deve ter metas 

concisas, objetivos condizentes com as necessidades, 

dificuldades e interesses referentes a seus alunos. Enfim, 

conclui-se que a escola como uma das principais instituições 

na vida de uma criança deve explorar ações que remetam a 

aprendizagem do leitor de forma a torna-lo competente, 

capaz de fazer da leitura um hábito prazeroso. Além dos 

professor juntamente com a direção e a coordenação escolar 

devam sempre buscar alternativas para entender como se dá 

o processo de aquisição. 
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Resumo: O presente artigo estuda o gênero cordel como 
facilitador do ensino-aprendizagem. De maneira geral 
pretende-se, incentivar o hábito da leitura e da escrita por 
meio da literatura de cordel. O referido gênero literário 
possibilita uma leitura rápida e agradável, mas com 
conteúdo muito rico, permite um amplo leque para poder 
escrever sobre diversos temas. Tornando assim, possível ter 
como metas promover a leitura como lazer; além 
desenvolver a criatividade dos discentes para criar histórias; 
valorizar a cultura regional, já que a literatura de cordel é 
um gênero típico da região Nordeste; ajudar os alunos a 
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desenvolver o senso crítico sobre temas sociais. Abordou-se 
alguns conceitos sobre linguagem, visto que este, são 
aspectos que chamam a atenção no cordel. Este trabalho fez 
uma pesquisa desde o início da história da literatura de 
cordel até como esta é utilizada atualmente nas escolas; as 
mudanças das concepções que sofreu esse gênero literário ao 
longo do tempo. Analisa-se também, o importante papel que 
o professor tem como mediador para os alunos 
desenvolverem gosto para realizar atividades tais como de 
leitura e escrita, que são de extrema importância para o 
sucesso tanto na vida pessoal quanto acadêmica do ser 
humano. A metodologia utilizada foi de pesquisa 
bibliográfica e pesquisa-ação. Para a segunda etapa deste 
trabalho aplicou-se uma oficina para alunos do Ensino 
Médio. Para este fim, fez-se um estudo para embasamento 
teórico, contando com nomes como o de Klein (2009), 
Bakhtin (2003), Araújo (2010), Teixeira (2008), Bagno 
(2006), Cosson (2007), entre outros. 

Palavras chaves: Cordel. Literatura. Leitura. Escrita. 

Abstract: This article studies the cordel genere as a 
facilitator of teaching-learning. In general it is intended to 
encourage the habit of reading and writing through cordel 
literature. The literary genre allows a quick and pleasant 
reading, but with very rich content, allows a wide range to be 
able to write on various subjects. Thus, it is possible to have 
as goals to promote reading as leisure; in addition to 
developing the creativity of the students to create stories; 
valorize the regional culture, since cordel literature is a 
typical genus of the Northeast region; help students develop 
a critical sense of social issues. Some concepts about 
language, since this one, are aspects that draw attention in 
the cordel. This work has done a research from the 
beginning of the history of cordel literature to how it is 
currently used in schools; the changes of the conceptions 
suffered by this literary genre over time. It is also analyzed 
the important role that the teacher has as a mediator for 
students to develop a taste for activities such as reading and 
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writing, which are extremely important for success both in the 
personal and academic life of the human being. The 
methodology used was bibliographic research and action 
research. For the second stage of this work a workshop for 
high school students was applied. To this end, a study was 
made for theoretical basis, with names such as Klein (2009), 
Bakhtin (2003), Araújo (2010), Teixeira (2008), Bagno 
(2006) Cosson (2007) and others. 

Keywords: Cordel. Literature. Reading. Writing. 

INTRODUÇÃO 

Como estimular o hábito da leitura e da escrita 

de alunos do Ensino Médio? Essa é a questão que norteará a 

pesquisa bibliográfica e a pesquisa-ação desse trabalho. 

Pensou-se na dificuldade que muitos alunos tem para 

desenvolver o hábito de ler e escrever. Visto que hoje essas 

atividades são vistas apenas como obrigatórias, sem 

“atrativos” na visão dos estudantes. Confluiu-se três 

disciplinas do Curso Letras Português, do bloco VI, 

Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa, Metodologia 

do Ensino da Literatura e Estágio supervisionado para uma 

pesquisa bibliográfica e posterior a uma pesquisa- ação 

que foi aplicação de uma oficina de Língua Portuguesa 

para alunos da 1a série, do Ensino Médio da Escola de 

Centro Estadual de Ensino Integral - CETI. 

Para tentar responder a esse questionamento, 

escolheu-se o gênero cordel, porque é uma literatura típica 

da região Nordeste, muito rica e diversificada, que 
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sobrevive há muitos anos, para tentar conscientizar os 

discentes da riqueza dessa literatura regional, foi aplicado 

uma oficina na parte prática desse estudo intitulada Cordel: 

leitura e escrita foi criado, tendo como desígnio incentivar a 

leitura e a escrita da literatura de cordel, promovendo assim 

o conhecimento de aspectos culturais da região. 

Como forma de (re)conhecimento cultural 

regional, optou-se pelo cordel, para que os alunos conheçam 

e valorizem a trajetória, escritores e textos, que são naturais 

da região em que moram, além de auxiliar na melhoria do 

hábito da leitura e da escrita. Entretanto, apesar de ser uma 

leitura simples e ligeira, o cordel, por meio do humor e da 

ironia, aborda temas importantes da sociedade que o 

professor poderá utilizar para gerar discussões em sala de 

aula, dessa forma, ajudar aos alunos a desenvolverem o 

senso crítico sobre assuntos sociais. Outro ponto 

interessante que este gênero permite explorar a criatividade 

dos discentes para inventar histórias. 

Mais um fator que motivou a escolha desse 

gênero textual, foi porque o cordel tem uma longa história 

no Nordeste. Pensou-se nessa longa trajetória será 

apresentado para os estudantes os aspectos culturais sobre 

esse gênero literário que é tão presente e marcante na 

história nordestina, valorizar assim a cultura regional. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

A fundamentação teórica desta pesquisa pretende 

tratar sobre o papel que a linguagem exerce na vida do 

estudante e como esta pode ser abordada, respeitar as 

especificidades dos alunos. Estudou-se também o papel do 

professor como incentivador da leitura e da escrita no 

processo de formação do aluno. Além, de conhecer a 

história de concepção da literatura de cordel, a importância 

desta hoje como ferramenta para ensino-aprendizagem dos 

discentes. Para esse fim, utilizou-se de teóricos como Ligia 

Regina Klein, Bakhtin, Rildo Cosson, Larissa Amaral 

Teixeira entre outros. 

2. 1 A LINGUAGEM 

Este trabalho explora o gênero cordel, a 

linguagem empregada é uma das características que mais 

chama atenção, segundo Bakhtin (2003, p. 307) “em 

qualquer esfera existem e se aplicam os seus próprios 

gêneros, que respondem a condições específicas de uma 

esfera dada; aos gêneros lhes correspondem diferentes 

estilos” no caso do gênero textual abordado, o jeito de falar 

nordestino é transcrito com suas peculiaridades carregadas 

de marcas regionalistas representativas da cultura e da fala. 

Na fragmento abaixo temos que a comunicação é a 

ferramenta da linguagem de extrema utilidade para as 

pessoas como demonstração dos seus pensamentos. 
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A comunicação, entendida como expressão 
exterior das ideias, dos sentimentos, do 
pensamento, é uma das funções mais 
importantes da linguagem, mas não é a única. 
Outra função, igualmente importante, é a de 
permitir a representação mental (ou psíquica) 
da realidade exterior, ao nível da abstração. 
Ao formularmos um pensamento, recorremos 
ao uso da linguagem. (KLEIN, 2009, p. 15). 

Seja linguagem escrita, simbólica ou oral ambas 

tem a função de manifestar os desejos, ambições e ideias dos 

indivíduos, para que haja uma troca de conhecimentos, 

experiências que uma pessoa pode ter com a outra e o com 

meio em que está inserido. Para aprofundar-se mais sobre 

esse pensamento tem-se a citação abaixo: 

A linguagem é um fenômeno bastante 
complexo, de modo que qualquer definição 
corre o risco de ser reducionista. Mas, para 
início da discussão, como conceito provisório 
que será complementado com outras 
considerações a seguir, afirmaremos que se 
denomina linguagem qualquer meio de 
representar e comunicar a realidade, por meio 
de signos convencionais, minimamente 
organizados. A linguagem constitui um 
processo de significação: supõe a faculdade 
de representar a realidade por meio de signos, 
isto é, de estabelecer uma relação de 
significação entre alguma coisa (A) e outra 
coisa (B) que se escolheu para significá-la. Ao 
primeiro elemento (aquele que queremos 
representar), denominamos significado ou 
referente; ao segundo elemento, ou seja, 
aquele elemento que utilizamos para 
representar o primeiro, denominamos 
significante. (KLEIN, 2009, p. 34). 

5.1.1 A linguagem na escola 
Hoje, é cobrado dos estudantes o domínio da 

linguagem escrita e da leitura, principalmente para os alunos 
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do Ensino Médio para entrar na universidade devem passar 

pela prova do Enem, exame, este, que cobra tais 

competências como base, juntamente com a interpretação e 

compreensão de textos, na prova de redação os discentes 

deverão ser capazes de argumentar sobre determinado 

assunto. 

Para que os estudantes consigam obter um bom 

resultado no Exame Nacional do Ensino Médio- ENEM é 

necessário que tenham o hábito de ler escrever, dessa forma 

conseguirão estruturar, organizar e desenvolver os 

argumentos. Estudantes que leem frequentemente 

desenvolvem senso de criticidade e sabem se posicionar 

sobre determinado tema, não apenas para provas como a do 

Enem que o aluno deverá ser capaz de dominar a linguagem, 

mas também para o seu desenvolvimento como ser humano. 

Pois, a partir daí que será formada sua visão de mundo 

crítica e capacidade discursiva. Como observa-se na citação 

abaixo o valor que domínio da linguagem possui: 

É inegável a importância do domínio da 
linguagem verbal para o desenvolvimento 
intelectual do aluno. Não se trata, apenas, da 
aquisição de um instrumento de comunicação, 
nem mesmo apenas da apropriação de 
recursos imprescindíveis aos processos 
psíquicos, de recursos efetivamente 
constitutivos da atividade intelectual ou da 
consciência. Trata-se, também, da inserção do 
sujeito em um universo discursivo, em uma 
formação discursiva que exerce papel 
determinante na consolidação de sua visão de 
mundo ou formação ideológica. A linguagem 
é, deste modo, veiculadora de ideologia, pois, 
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no ato discursivo, os elementos linguísticos 
manifestam-se carregados de significação 
ideológica. É importante que o professor, na 
prática pedagógica de ensino da língua, leve 
em conta essa natureza ideológica do 
discurso. A ideologia é a visão de mundo de 
uma determinada classe social. É a forma 
como essa classe elabora teoricamente uma 
explicação para a realidade. (KLEIN, 2009, p. 
23). 

Como visto no trecho acima, Klein traz que a 

partir do discurso o indivíduo pode transmitir qualquer tipo 

de informação a qual tenha interesse de repassar. A 

linguagem é veiculadora de ideologia, de preceitos que o 

aluno irá utilizar nos seus textos e em seu discurso em sala 

de aula. Esse discurso ideológico sofre alterações 

dependendo do meio em que aquele estudante está inserido, 

levar em conta fatores sociais, econômicos, regionais, 

sexual, etário. O professor deverá saber como abordar essa 

forma de pensamento do aluno e se for o caso, até auxiliá-lo 

a ampliar sua forma de pensar sobre determinado assunto. 

5.1.2 A linguagem no cordel 
A linguagem emprega no cordel, geralmente 

costuma ser caracterizada por seus leitores como “fácil” 

pois nesse gênero é escrito da maneira como “povo fala”, a 

simplicidade na escrita é um dos pontos que mais encanta 

quem ler, pois por meio do cordel são abordados diversos -

sendo de maneira irônica ou engraçada- temas importantes 

da sociedade. 
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No gênero literário abordado nesse trabalho, 

carrega características típicas do jeito nordestino de se 

comunicar. Araújo (2010, p. 06) “as especificidades 

vocabulares das regiões têm seus registros nos dicionários e, 

também, na literatura” que é o caso do cordel. Araújo (2010, 

p. 05) “no sertão nordestino, as consoantes /t/ e /d/, quando 

antes de /i/ vogal ou semivogal, palatalizam-se, em 

transcrição fonética [ts] e [dz]: [noitsi] “noite”, [odzu] 

“ódio”.” Essas especificidades na fala do nordestino, tem 

fatores que advém desde a colonização do Brasil e mais 

ainda da formação da língua Portuguesa que se originou do 

latim. Para corroborar, tem-se a fala de Bagno (2006) fala 

em seu livro a Língua de Eulália: 

Existe na língua portuguesa uma tendência 
natural em transformar em R o L dos 
encontros consonantais, e este fenômeno tem 
até um nome complicado: rotacismo. Quem 
diz broco em lugar de bloco não é “burro”, 
não fala “errado” nem é “engraçado”, mas 
está apenas acompanhando a natural 
inclinação rotacizante da língua. O que era L 
em latim, nessas palavras, permaneceu L em 
francês e em espanhol, mas em português se 
transformou em R. Já em italiano, só para 
vocês saberem, este mesmo L virou um I: 
fiamma (“flama”), fiore (“flor”), pianta 
(“planta”). (BAGNO, 2006, p. 51). 

Então é comum encontrar nos cordéis palavras 

escritas na norma não padrão. Como por exemplo: 

“prantar”, “barrer” e entre outras. O professor pode utilizar 

esse gênero para estudar as variações linguísticas com os 

alunos. 
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5.1.3 Fala 
O gênero escolhido para ser trabalhado nesse 

projeto é o cordel, nele observa-se o frequente uso de 

palavras transcritas da mesma forma que é falado, é muito 

presente as variações linguísticas nesse gênero textual. 

A fala consiste no ato discursivo concreto. É 
a língua na sua realização efetiva, como 
enunciação, como ação discursiva. É comum, 
nos textos de linguística, distinguir-se língua e 
fala, caracterizando-se a primeira como social 
e a segunda como rigorosamente individual. 
Essa distinção, inicialmente expressa por 
Saussure, que estabelece os conceitos de 
langue e parole, é seguida por inúmeros 
estudiosos da língua. (KLEIN, 2009, p. 36). 

Uma palavra pode ter vários sentidos dependendo 

do contexto em que ela está inserida. Nas tirinhas é muito 

utilizada desse artificio para dá humor, uma palavra que 

pode dá ambiguidade de sentidos Além de, um mesmo 

objeto receber nomes diferentes em algumas regiões. Como 

exemplo, pode-se citar a mandioca que também pode ser 

conhecida como aipim, macaxeira. 

A palavra é, ao mesmo tempo, polissêmica e 
una: seu sentido é determinado pelo contexto 
e, assim, ela pode admitir tantas significações 
quantos forem os contextos; entretanto, como 
esclarece Bakhtin, a palavra permanece a 
mesma, isto é, não se desagrega em tantas 
palavras quantos forem os contextos nos quais 
pode se inserir. (KLEIN, 2009, p. 38). 

2.2 LITERATURA NA ESCOLA 
A literatura possibilita uma forma de viagem por 

meio das narrações que são contadas nos livros, por meio da 
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leitura nos faz sentir cheiros, gostos, e imaginar aventuras e 

romances. Uma obra pode ter um significado para um 

indivíduo A, já para o B pode ter outra significação por 

conta da vivência, do meio e da linguagem deste. A 

literatura tem o papel fundamental no ensino, pois, por esta 

é repassado tradições, fatos históricos e etc. Observa-se a 

fala de Cosson sobre a experiência literária: 

A experiência literária não só nos permite 
saber da vida por meio da experiência do 
outro, como também vivenciar essa 
experiência. Ou seja, a ficção feita palavra na 
narrativa e a palavra feita matéria na poesia 
são processos formativos tanto da linguagem 
quanto do leitor e do descritor. Uma e outra 
permitem que se diga o que não sabemos 
expressar e nos falam de maneira mais precisa 
o que queremos dizer ao mundo, assim como 
nos dizer a nós mesmos. É por possuir essa 
função maior de tornar o mundo 
compreensível transformando sua 
materialidade em palavras de cores, odores, 
sabores e formas intensamente humanas que a 
literatura tem e precisa manter um lugar 
especial nas escolas. (COSSON, 2007, p. 09). 

Ao longo da vida acadêmica os alunos vão 

conhecendo os períodos literários, os grandes nomes e 

obras. 

No ensino médio, o ensino da literatura 
limita-se à literatura brasileira, ou melhor, à 
história da literatura brasileira, usualmente na 
sua forma mais indigente, quase como apenas 
uma cronologia literária, em uma sucessão 
dicotômica entre estilos de época, cânone e 
dados biográficos dos autores, acompanhada 
de rasgos teóricos sobre gêneros, formas fixas 
e alguma coisa de retórica em uma 
perspectiva para lá de tradicional. (COSSON, 
2007, p. 12). 
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No discurso de Klein tem-se que “o texto é o 

segmento do discurso materializado em uma unidade 

complexa de sentido, é um enunciado completo, uma 

totalidade, da qual se parte na análise da estruturação do 

discurso. O texto é o elemento articulador da prática 

pedagógica no ensino da língua” (2009, p. 38) o professor 

deve saber utilizar essa ferramenta da melhor maneira 

possível com os seus alunos, pois isto, implicará 

diretamente na vida do estudantil e futuramente profissional. 

Por meio da linguagem escrita pode-se as ideias das quais 

defende. Na referência de Cosson (2007) falar sobre a 

ampliação da visão crítica e de mundo que a leitura permite: 

Ao ler, estou abrindo uma porta entre meu 
mundo e o mundo do outro. O sentindo do 
texto só se completa quando esse trânsito se 
efetiva, quando se faz a passagem de sentidos 
entre um e outro. Se acredito que o mundo 
está absolutamente completo e nada mais 
pode ser dito, a leitura não faz sentido para 
mim. É preciso estar aberto à multiplicidade 
do mundo e à capacidade da palavra de dizê-lo 
para que a atividade da leitura seja 
significativa. Abrir-se ao outro para 
compreendê-lo, ainda que isso não implique 
aceita-lo, é o gesto essencialmente solidário 
exigido pela leitura de qualquer texto. O bom 
leitor, portanto, é aquele que agencia com os 
textos os sentidos do mundo, compreendendo 
que a leitura é concerto de muitas vozes e 
nunca um monólogo. Por isso, o ato físico de 
ler pode até ser solitário, mas nunca deixa de 
ser solidário. (COSSON, 2007, p. 18). 

Quando o aluno é um leitor frequente os seus 

horizontes se expandem para conhecer um “mundo novo”, 

permite conhecer outras necessidades e virtudes as quais são 
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diferentes das que vive, começa enxergar o outro com um 

olhar diferente, consentindo ou divergindo de opiniões. 

2.3 INÍCIO DA LITERATURA DE CORDEL 
Quem nunca ouviu falar de literatura de cordel ou 

que nunca tenha lido? Esse é um dos gêneros mais 

conhecidos na região Nordeste, existindo vários escritores, 

mas esse gênero textual não é novo, segundo Teixeira 

(2008) traz que “alguns estudiosos acreditam que aliteratura 

de cordel chegou ao Brasil na primeira metade do século 

XVI. Ela foi muito difundida no Nordeste, local onde foi 

iniciada a colonização, e de lá se disseminou para as outras 

regiões brasileiras.” Na citação abaixo explica-se o motivo 

do nome literatura de cordel. 

“Literatura de cordel” é uma nomenclatura 
dada aos folhetos de cordel pelos intelectuais 
brasileiros por volta de 1960/70, adotando a 
denominação utilizada em Portugal para a 
poesia similar ao cordel. Mas essa literatura, 
anteriormente, era conhecida como livrinhos 
de feira, ou livretos, ou a mais popular pelos 
cordelistas, “folhetos”. Cordel também vem 
da palavra “cordão”, pois os folhetos ficavam 
pendurados em cordões ou barbantes para 
serem vendidos nas feiras. (TEIXEIRA, 2008, 
p. 12). 

Hoje, o cordel não é lido apenas por uma classe 

social como no seu princípio que era considerado a poesia 

da classe popular, era tido assim porque as pessoas que 

escrivam os livretos não tinham formação acadêmica ou não 

eram considerados tão eruditos, por isso havia esse 



EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 132 

preconceito, derivado por conta da classe social dos seus 

escritores e dos leitores. Já que o cordel possui uma 

linguagem popular tornou-se mais acessível a leitura para as 

pessoas que não tinham o grau de estudo elevado. 

Atualmente, esse gênero é difundido e conhecido em todas 

as regiões desse popular, usado, inclusive, nas escolas. Com 

o passar dos anos as histórias em cordéis foram ganhando o 

Brasil, e as demais regiões puderam apreciar o que este 

gênero tem de melhor a oferecer. Por meio do cordel a 

cultura nordestina pode ser conhecida em outros lugares. 

Existia no Brasil uma concepção de que a 
poesia popular era para as classes sociais mais 
baixas e que a literatura para classes mais 
favorecidas era a erudita, produzida pelos 
escritores formados nas universidades. Porém, 
a partir da década de 1960, esse modelo 
começou a mudar. A imigração de 
nordestinos para as demais regiões brasileiras 
despertou o interesse dos intelectuais pelos 
folhetos de cordel. Aos poucos foi surgindo 
uma nova geração de cordelistas. 
(TEIXEIRA, 2008, p. 10). 

Os assuntos tratados nos cordéis são os mais 

variados, abordou-se de forma irônica ou engraçada desde 

críticas sociais, políticas, histórias de amor, coisas do dia a 

dia trazendo num tom irreverente a lendas. Contundo, no 

seu início Segundo Teixeira (2008) “Os cordéis começaram 

a tratar de filosofia, política, economia e outros assuntos que 

interessavam o seu mais novo público-alvo: estudantes, 

pesquisadores e intelectuais.” 
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A literatura de cordel pode ser cantada ou 
escrita. As antigas cantorias de viola são 
muito conhecidas como repentes – poemas 
improvisados – que compreendem os desafios 
poéticos ou pelejas, as canções e os poemas 
cantados. Essas cantorias, transferidas para a 
forma escrita, formam outro gênero de cordel: 
os folhetos. Tudo é uma forma poesia só, a 
literatura de cordel, mas expressa de formas 
diferentes. (TEIXEIRA, 2008, p. 18). 

A literatura de cordel pode ser de duas formas: 

escrita ou cantada (feitas por repentistas). Os versos do 

cordel podem ser sextilha, septilha, décima e martelo 

agalopado. O cordel teve muita importância para o 

Nordeste, como traz Teixeira (2008, p. 14) “A partir de 

1920, até chegar o momento culminante da literatura de 

cordel do Nordeste como veículo de comunicação, o folheto 

de cordel superou todos os veículos existentes no momento, 

até mesmo o jornal”. Dessa forma, analisa-se que além de 

ser uma forma de divertir os leitores e ouvintes, esse gênero 

também exerceu papel transmitir notícias. 

2.3.1 Literatura de cordel na atualidade 
As histórias que são contadas nos cordéis 

atualmente, abordam temas sociais, tratar de maneira irônica 

e bem humorada temas como: politica, educação, 

sexualidade, fome, pobreza. 

Hoje já não se faz muito o cordel tradicional, 
com suas histórias românticas, épicas e cheias 
de fantasias. Os cordelistas passaram a 
explorar mais o cordel circunstancial. Isso é 
atribuído ao fato das novelas televisivas terem 
tomado o seu lugar. Depois de chegar a TV no 
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interior do Nordeste, os cordelistas não 
conseguiam competir com ela. O hábito de 
reunir as pessoas nas casas para ouvir os 
romances em folhetos foi se perdendo. 
(TEIXEIRA, 2008, p. 22). 

Quando o cordel surgiu não tinha televisão, 

internet os livretos que circulavam eram uma forma de 

diversão para as pessoas, mas com a evolução tecnológica os 

cordelistas tiveram que buscar outros meios para atrair a 

atenção dos leitores, já que estes agora ficavam nas suas 

casas assistindo novelas ao invés de escutarem as histórias 

de cordel. 

O cordel contemporâneo tem uma intensa 
participação nas questões sócio políticas 
atuais. Os poetas costumam escrever folhetos 
de oito páginas, buscando inspiração em fatos 
que estão na mídia e se informam por jornais, 
TV, rádio etc.; produzindo os folhetos 
intitulados por ele como circunstanciais. 
Esses folhetos trazem uma grande bagagem 
noticiosa, na forma de poesia de cordel e com 
grande participação do autor, que a todo tempo 
dá sua opinião sobre aquele acontecimento. 
Esse cordel influenciado pela mídia pode 
encaixar os cordelistas como cronistas 
populares da contemporaneidade. 
(TEIXEIRA, 2008, p. 23). 

Apesar da linguagem simples usada no cordel 

esse gênero pode trazer grandes reflexões para o seu leitor. 

O cordelista é chamado de cronista popular como ver-se na 

citação abaixo, por relatar em seu texto fatos do dia a dia, 

assim como os cronistas que narram casos do cotidiano. 

O professor que optar por trabalhar esse gênero 

poderá instigar os alunos a debaterem as variadas questões 
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que são abordadas nessas histórias, desenvolvendo-se assim o 

senso crítico dos alunos. Os discentes terão a oportunidade 

de conhecer mais sobre a cultura de sua região lendo os 

livretos de cordel. 

O cordelista é o cronista popular. Por ter a sua 
maneira simples de escrita e pelos preços 
populares que os folhetos são vendidos, a 
literatura de cordel sempre fez e fará 
importante papel na inclusão social. E apesar 
de toda essa imagem de simplicidade, ao ler 
um cordel circunstancial, fica clara a 
experiência de vida daquele cordelista, o 
conhecimento dele de diversas áreas e o seu 
grande senso crítico. (TEIXEIRA, 2008, p. 
29). 

Conforme lido na referência de Teixeira (2008), 

deseja-se que os alunos contemplados com o trabalho 

tornem-se esses cronistas populares, e que possam expor 

posicionamentos e histórias do meio em que vivem. 

2.4 A IMPORTÂNCIA DA LEITURA E DA ESCRITA 
NA VIDA ESTUDANTIL 

 

O que vem sendo observado é que os alunos 

demonstram desinteresse em fazer leitura e escrever, para 

contornar essa situação a escola juntamente com os 

professores devem elaborar estratégias para estimular os 

alunos a criarem gosto por essas atividades tão importantes 

na vida acadêmica. 

Esses dois pontos não devem ser vistos como 

uma obrigação pelos estudantes e sim como uma 
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oportunidade de conhecerem algo novo e de crescimento na 

formação estudantil e futuramente profissional. Na citação 

abaixo as autoras trazem o papel que a escola desempenha na 

formação dos futuros leitores e escritores, a maneira como é 

transmitida (leitura e escrita) poderá influenciar 

significativamente o desejo dos estudantes por essas duas 

áreas: 

A escola torna-se fator fundamental na 
aquisição do hábito da leitura e formação do 
leitor, pois mesmo com suas limitações, ela é 
o espaço destinado ao aprendizado da leitura. 
Tradicionalmente, na instituição escolar, lê-se 
para aprender a ler, enquanto que no cotidiano 
a leitura é regida por outros objetivos, que 
moldam o comportamento do leitor e sua 
atitude frente ao texto. Essas leituras, guiadas 
por diferentes objetivos, produzem efeitos 
diferentes, que modificam a ação do leitor 
diante do texto. Para ler muito, alunos e 
professores devem usar o espaço que na 
maioria das vezes torna-se esquecido na 
escola: a biblioteca. (MONTEIRO E 
MESQUITA, s/d, p. 02). 

Para procurar desenvolver essa vontade nos 

alunos de escrever e ler deve-se procurar meios criativos, 

como por exemplo, por meio de oficinas, roda de leitura, 

jogos dinâmicos para inserir uma obra literária ou qualquer 

outro assunto que deseja ser trabalhado, levar os alunos para 

passeios em bibliotecas, museus, assistir palestras, 

lançamentos de livros de escritores locais (para que os 

discentes conheçam pessoas que moram “perto” deles são 

escritores e que eles também podem escrever um livro), ou 
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em outros locais são meios de estimular o gosto pela leitura e 

escrita. 

Para que os estudantes não achem a aula 

enfadonha, não apenas decorem os assuntos, ou 

características de determinados gêneros textuais, aprendam 

o enredo ou só o resumo de determinada obra literária 

apenas para fazer provas, mas sim que sejam capazes de 

aprender as propriedades dos gêneros textuais e que sejam 

capazes de ler qualquer gênero literário e compreenderem o 

que estão lendo. Ler e saber fazer uma análise crítica do que 

foi exposto. 

3 ANÁLISE DOS DADOS 

Na parte prática desse estudo foi aplicado um 

projeto intitulado Cordel: leitura e escrita que aconteceu no 

dia 16 de outubro de 2018, das 7h às 9h da manhã, para 

alunos do 1ª série do Ensino Médio da Escola de Centro 

Estadual de Ensino Integral- CETI. Foi utilizado um horário 

que a escola denomina como componente eletivo, nesse 

momento os alunos se dirigem às atividades em que tem 

maior déficit de aprendizagem, no caso, Português, como se 

fosse um reforço. Dessa forma, as atividades desenvolvidas 

devem estimular e melhorar a leitura, interpretação e escrita 

dos discentes. 

O trabalho realizado se dividiu em três etapas, 

aplicadas em um único dia. Na primeira, levantou-se 



EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 138 

questionamentos para os alunos: alguém já leu um cordel? 

Sabe quando surgiu esse gênero? Pediu-se que os discentes 

contassem a sua experiência com a leitura. Foi levado um 

texto impresso contendo a história do início do cordel, 

características e estrutura do gênero. 

Figura 1:Leitura do texto sobre a história da 

literatura de cordel e sua importância para o Nordeste. 

 

 

 

 

 
Fonte: arquivo pessoal 

Após a primeira apresentação do assunto, 

consistiu-se na entrega de livrinhos de cordéis para cada 

aluno fazer a leitura e comentar em sala sobre a história da 

qual leu, o que mais chamou atenção, pediu-se também que 

identificassem as características do gênero textual, e como a 

linguagem é apresentada. 

Seguido desse momento, distribuiu-se livrinhos 

de cordel em branco, para que pudessem escrever suas 

próprias histórias, solicitou-se que os estudantes buscassem 

inspiração em fatos das suas vidas ou coisas de sua cidade, 
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como por exemplo, fazer alguma crítica social, política, 

econômica. Levou-se lápis de cores para que os alunos 

fazerem desenhos para ilustrar suas histórias e 

confeccionarem a capa do seu cordel. 

Figura 2 Produção de cordéis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal 

Finalizou-se o projeto Cordel: leitura e escrita os 

alunos lerão os textos para os colegas e fizeram a discussão 

relatando a experiência que tiveram ao conhecer mais a fundo e 

produzir esse gênero literário. Teve também a famosa cordinha 

de cordéis expostos. É válido ressaltar o feedback dado pelos 

alunos após a aplicação da oficina, foi algo positivo, alguns alunos 

pediram para ficar com vários livrinhos de cordel porque falaram 

que gostariam de ler mais livretos, se interessaram pelo cordel, 

muitos dos estudantes nunca tinham tido contato com o cordel 

antes desta oficina. Torna-se gratificante ser esse propulsor de 
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incentivo à leitura e de conhecimento de um gênero para 

adolescentes. 

Figura 3 Exposição dos cordéis feito pelos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal 

3.1 ASSUNTOS ABORDADOS PELOS ALUNOS NOS 
CORDÉIS 

Atividades de incentivo à leitura e escrita fazem 

com os estudantes despertem o gosto por esses hábitos, além 

de ajudá-los a desenvolver o senso crítico sobre o que estão 

escrevendo; permite também que os alunos coloquem 

sentimentos e emoções para fora por meio da escrita, que 

abordem assuntos que talvez não tenham a mesma 

facilidade de conversar com outra pessoa. Os temas 

abordados pelos discentes nos cordéis escritos foram os 

mais diversificados, tiveram total liberdade para a escolha 

do assunto para escrever. 
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2018, por ser um ano eleitoral uma dupla de 

alunos escreveram um cordel intitulado “O capitão chegou” 

com o diálogo entre os dois candidatos à presidência da 

república (Fernando Haddad e Jair Bolsonaro), nesse texto 

abordou-se algumas das ideias defendidas pelos candidatos. 

Fazendo a análise, os estudantes podem ter optado por 

escrever sobre essa temática por ser primeira eleição em que 

votaram. 

Outros estudantes, escreveram fatos que 

aconteceram nas suas vidas e na dos colegas, casos 

acontecidos na escola. Os cordéis foram intitulados como: 

“A música da minha vida”, “A parte divertida da escola”, 

“Fala sobre a vida”, “As aventuras de Eduarda”. Os 

professores devem propiciar mais momentos como esse da 

aplicação oficina Cordel: leitura e escrita para estimular os 

estudantes a começarem a escrever, sendo primeiramente, 

sobre coisas de suas vidas. Outros discentes, pegaram como 

inspiração os livretos levados com as histórias do lampião e 

dos cangaceiros, então reescreveram as histórias, intituladas 

de: “Lampião”, “Lampião e Maria”, “A morte de Virturina”. 

Nos anexos tem-se algumas imagens dos cordéis escritos 

pelos alunos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Conclui-se este estudo que os objetivos traçados 

foram alcançados com sucesso, tanto na parte de pesquisa 

quando na de ação. O cordel é uma atividade de contar 

histórias que vem desde a idade média, o qual tem sua 

valorização maior no nordeste, deste modo pretendeu-se 

mostrar para os alunos a importância de gênero textual. Por 

meio desse gênero textual pode-se ser trabalhado diversos 

aspectos com os alunos. De acordo com as palavras de Silva 

(2016): 

Cordel se apresenta como um importante 
instrumento para o aprendizado, devido a sua 
linguagem peculiar e as suas vozes sociais 
presentes que representam uma parcela da 
cultura brasileira. A Literatura de Cordel 
possui seu valor que pode ser comparado com 
a literatura considerada clássica. Pois têm 
escritores consagrados, que também 
escreveram sobre os problemas de miséria do 
sertanejo e até dos cangaceiros. Além de tudo 
que foi dito, o trabalho com a Literatura de 
Cordel na sala de aula com incentivo à leitura, 
em um mundo cercado de tecnologias, fazer 
uso de textos considerando “extintos” se torna 
um grande desafio para os professores, e ao 
mesmo tempo permite que o mesmo trabalhe 
na sala de aula no desenvolvimento das 
competências leitoras dos alunos. (SILVA, 
2016, p. 10). 

Cabe a escola juntamente com o professor trazer 

esse tão importante gênero literário para que os alunos 

conheçam e passem aperfeiçoar de maneira que tomem 

gosto pela leitura e escrita e ao mesmo tempo agucem o 
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censo crítico a tornar suas opiniões mais sólidas, pois para 

valorizar os alunos precisam conhecer e compreender seu 

valor cultural e social. 

Os alunos relataram que gostaram de ler, 

conhecer e aprender mais sobre esse tão importante gênero 

literário, acharam a linguagem fácil, mas com rico conteúdo. 

Com uma breve apresentação sobre o tema, modelos e 

cordinha de cordéis, a oficina conseguiu alcançar os 

objetivos, os alunos se interessaram em compreender o 

gênero, leram, escreveram, participaram literalmente da 

atividade proposta. 

Os professores não apenas de português, mas de 

todas as matérias –ou pode-se trabalhar de maneira 

interdisciplinar- devem estar em constante pesquisa de 

atividades mais dinâmicas e gêneros textuais que permitam 

uma aprendizagem mais agradável para que assim se 

consigam cativar ainda mais a atenção dos alunos, que 

tenham gosto ao realizar tais atividades tão importantes para 

o seu desenvolvimento como ser humano e profissional. 

Utilizando-se desses meios pode-se desenvolver atividades 

criativas, fazendo com que o aluno saia da rotina enfadonha 

que se encontram, fazendo o despertar para o conhecimento. 
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ANEXOS 
ANEXO A- Cordéis escritos pelos alunos 
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO 
DOS SURDOS NAS SÉRIES INICIAIS DE 

UMA ESCOLA EM PARNAÍBA-PI 
 

Maria Pereira Vieira  
Erissa Regina Silva de Souza 

Maria Aurioneida carvalho Fernandes 
 

RESUMO 

O presente artigo situa-se na área da língua brasileira de 
sinais, pois é um tema recorrente nas discussões 
acadêmicas, além de uma preocupação permanente para a 
sociedade contemporânea, pois compreender as mudanças 
educacionais e suas estratégias que possam desenvolver o 
processo de ensino e aprendizagem sem fazer distinção entre 
alunos, são pontos que devem possibilitar ao professor a 
refletir e buscar conhecer as novas tendências do contexto 
contemporâneo escolar. O artigo traz como tema central 
Práticas pedagógicas na Educação dos surdos nas séries 
iniciais de uma escola em Parnaíba PI. O principal objetivo 
deste estudo é analisar as dificuldades de aprendizagem e 
estratégias na educação dos surdos nas séries iniciais no 
contexto das escolas regulares. Teve-se como objetivos 
específicos: Identificar as práticas desenvolvidas pelos 
professores no processo de ensino e aprendizagem da leitura 
e escrita. Avaliar a compreensão de leitura e escrita de 
alunos surdos inclusos nas classes regulares de escolas 
públicas. Promover uma reflexão sobre como vem se 
desenvolvendo a inclusão dos alunos Surdos nas séries 
iniciais em turmas do ensino regular da rede pública. A 
pesquisa teve a abordagem qualitativa e pesquisa de campo 
e teve como autores imprescindíveis para este trabalho 
Fernandes (2003), Garcia (2012), Goffredo (1999), 
Ziesmann (2017) dentre outros de igual importância para a 
realização deste estudo. Vale ressaltar que, os educadores em 
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atuação têm muita dificuldade de manter a comunicação 
com o aluno surdo, bem como de adequar sua prática de 
acordo com a necessidade do aluno. 

Palavras-chaves: Prática pedagógica. Surdo. Libras. 

ABSTRACT 

The present article is situated in the area of the Brazilian 
sign language, as it is a recurring theme in academic 
discussions, as well as a permanent concern for 
contemporary society, since it understands educational 
changes and their strategies that can develop the teaching 
and learning process without distinguishing between 
students, are points that should enable the teacher to reflect 
and seek to know the new trends of the contemporary school 
context. The article presents as central theme Pedagogical 
Practices in the Education of the Deaf in the initial series of 
a school in Parnaíba PI. The main objective of this study is 
to analyze learning difficulties and strategies in deaf 
education in the initial grades in the context of regular 
schools. The specific objectives were: Identify the practices 
developed by teachers in the teaching and learning process 
of reading and writing. To evaluate the reading and writing 
comprehension of deaf students included in the regular 
classes of public schools. To promote a reflection on how 
has been developing the inclusion of deaf students in the 
initial grades in classes of the regular education of the 
public network. The research had the qualitative approach 
and field research and had as essential authors for this work 
Fernandes (2003), Garcia (2012), Goffredo (1999), 
Ziesmann (2017) among others of equal importance for the 
accomplishment of this study. It is worth mentioning that in-
service educators have very difficult to maintain 
communication with the deaf student, as well as to adapt 
their practice according to the needs of the student. 

Keywords: Pedagogical practice. Deaf. Pounds. 
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1 INTRODUÇÃO 
A inclusão de crianças surdas nas séries iniciais 

vem sendo um tema muito debatido pelos educadores do 

século XXI, para que ela aconteça é necessária uma 

adaptação do ambiente escolar, e principalmente a formação 

do professor, haja vista que a inclusão não acontece apenas 

no ato da matricula, é necessária uma educação de qualidade 

e equidade. 

A linguagem e a comunicação são fundamentais no 

processo de aquisição do conhecimento. Nesta perspectiva, 

a pesquisa buscará analisar como se desenvolve as práticas 

pedagógicas na educação dos surdos nas séries iniciais de 

uma escola pública do município de Parnaíba. 

A Educação de alunos surdos é um fato novo para a 

maioria dos professores, sendo um grande desafio para 

todos, pois, no atual paradigma educacional deve oferecer ao 

aluno surdo a aprendizagem, senão, a inclusão estará ficando 

apenas em tese. O interesse pelo tema surgiu a partir de 

leituras acerca de dificuldades de aprendizagem, assim 

surgiu a curiosidade de investigar as práticas pedagógicas na 

educação dos surdos. Teve como objetivos: Analisar as 

dificuldades de aprendizagem e estratégias na educação dos 

surdos nas séries iniciais no contexto das escolas regulares. 

Identificar as práticas desenvolvidas pelos professores no 

processo de ensino e aprendizagem da leitura e escrita. 

Avaliar a compreensão de leitura e escrita de alunos surdos 
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inclusos nas classes regulares de escolas públicas. Promover 

uma reflexão sobre como vem se desenvolvendo a inclusão 

dos alunos Surdos nas séries iniciais em turmas do ensino 

regular da rede pública. 

O trabalho foi realizado em uma escola municipal 

de Parnaíba, na modalidade do Ensino Fundamental (séries 

iniciais). A pesquisa foi descritiva, com abordagem 

qualitativa. Incialmente foi feito uma revisão literária, que 

segundo Gil (2008) é desenvolvido com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros, 

enciclopédias, revistas, artigos científicos entre outros. Para 

dar embasamento teórico na pesquisa, em seguida, teve uma 

pesquisa de campo, com duas professoras, sendo uma da 

turma do 2º ano e a outra do 3º ano do ensino fundamental, 

observações no espaço in lócus e um questionário contendo 

cinco (05) questões. Nesse contexto, Gil (2008) corrobora 

definindo o questionário como uma técnica de investigação 

composta por um número de questões apresentadas por 

escrito às pessoas objetivando conhecer sentimentos, 

opiniões, conceitos, interesses e expectativas. 

2 A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DE 
SURDOS 

Atualmente ouve-se muito falar sobre a inclusão 

das pessoas deficientes, bem como na inclusão do surdo, 

assim preservando a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), 
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porém pouco se conhece sobre esse novo paradigma 

educacional. 

A educação escolar dos surdos é uma trajetória de 

muitas lutas, dificuldades para conseguir seus direitos à vida 

escolar. Ziesmann (2017) apud Moura (2000) corrobora 

afirmando que o surdo era entendido como um sujeito sem 

direitos e estaria no mesmo patamar que as mulheres e 

escravos, pois eram considerados sem pensamentos e 

capacidades. Percebe-se que antigamente o sujeito surdo era 

privado dos seus direitos legais, bem como de expor seus 

pensamentos e ideais, não podia construir o matrimônio, 

nem ter direitos sobre bens e direitos familiares. 

Já na idade média ocorreram mudanças que 

iniciaram quando um monge beneditino que era surdo 

realizou pesquisas na área da surdez. Seus alunos eram os 

filhos surdos da nobreza, o monge deveria ensinar a ler, 

escrever, falar e aprender doutrinas católicas, pois naquela 

época para que o surdo fosse reconhecido perante a 

sociedade, precisava aprender a falar. Segundo Ziesmann 

(2017) neste período ocorreu muitas discussões acerca da 

educação de surdos, principalmente com objetivos 

religiosos, pois os surdos eram condenados pela igreja. 

Assim, os monges instruíam os surdos na fé e também em 

conhecimentos escolares, levando-os a ter acesso ao 

conhecimento e à cultura do mundo. 
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Já na idade Contemporânea o método oral ganhou 

destaque. Em 1880 houve o Congresso internacional de 

educadores de surdos, em Milão, que era a favor do 

oralismo. A língua de Sinais foi proibida em todo território. 

Ziesmann salienta: 

A maioria das escolas de surdos deixou de 
usar a língua de sinais, uma vez que a 
proposta oralista ganhava cada vez mais 
força, com muitos adeptos por parte de 
professores ouvintes e de alguns surdos. As 
crianças ficavam nas escolas a maior parte do 
dia recebendo instruções e treinamento dos 
professores adeptos da oralidade, pois o 
objetivo principal era fazer as crianças 
falarem para adquirir a língua oral com 
influência (ZIESMANN, 2017, p. 19). 

Com o método oralista os conteúdos escolares 

ficavam em segundo plano, pois o surdo aprender a falar era 

o mais importante. No decorrer do oralismo os surdos 

foram prejudicados, pois não conseguiam realizar a leitura 

labial. Com esse método o surdo que não conseguissem se 

comunicar como os ouvintes deveriam negar a sua 

identidade e cultura de surdo, pois deveriam agir como 

ouvintes para serem bem- sucedidos. Segundo Corcini e 

colaboradores (2012) ressalta que a cultura deixa, 

gradativamente, de ser domínio exclusivo da erudição, da 

tradição literária e artística, de padrões estéticos elitizados e 

passa a contemplar, também, o gosto das multidões. Percebe-

se que na sociedade oralista, os surdos não tinham o direito de 
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ter sua identidade e cultura reconhecida, tudo era por meio 

de imposição; não tinha o direito 

de escolha. 

Nos anos 60 surgem alguns pesquisadores que são 

contra a proposta oralista, assim surge a proposta da 

comunicação total. Corcine e colaboradores (2012) 

corrobora afirmando que a comunicação total estabelece o 

uso simultâneo da fala e dos sinais é criticado, visto que, não 

é possível efetuar a transliteração de uma língua falada em 

sinal palavra por palavra ou frase por frase – as estruturas 

são essencialmente diferentes. De acordo com a literatura 

essa modalidade de comunicação faz uso de qualquer forma 

de linguagem ou outro recurso linguístico para que possa 

acontecer a comunicação com os sujeitos surdos, como 

linguagem visual, oral, gestual, datilológica, português 

sinalizado etc. 

Na metade dos anos 70 surgiu a proposta de ensino 

bilingue, que parte do pressuposto de que o surdo tem o 

direito de adquirir a sua língua materna (a língua de sinais) e 

depois, a sua segunda língua (língua oficial do país). 

Segundo Corcine (2012) com a proposta da inclusão o 

bilinguismo tem recebido mais crédito de pesquisadores da 

área dos estudos surdos, que também lutam pelo respeito à 

individualidade, à cultura e à língua própria desses sujeitos, 
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permitindo-lhes reconhecimento como membros de uma 

comunidade surda. 

O bilinguismo traz benefícios, pois atende em maior 

medida, os anseios de que a criança surda aprenda, a língua 

de sinais e, posteriormente, a língua portuguesa escrita, na 

escola. Assim, a criança chegará ao ambiente escolar com 

uma língua formal constituída, a língua de sinais, e a única 

preocupação da escola será com o ensino do português, sua 

L2. Isso seria o ideal no ensino de surdos. Corroborando 

com o que foi citado, Ziemann (2017, p. 25): “A inclusão da 

língua de sinais no currículo das escolas denota 

reconhecimento à diferença linguística do surdo, 

caracterizando, assim, uma escola inclusiva”. 

Neste sentido, a Educação escolar na perspectiva 

inclusiva impõe a necessidade de uma reorganização 

curricular, bem como uma formação docente que supere as 

dificuldades enfrentadas pelas instituições de ensino, pelos 

professores e pelos alunos com surdez. O educador precisa 

analisar as práticas pedagógicas que desenvolve por meio de 

um processo reflexivo quanto aos significados produzidos 

sobre o estudante surdo. 

Em relação ao que foi exposto entende-se que o 

conhecimento relacionado á libras e as politicas públicas 

educacionais referente a aprendizagem do aluno surdo pode 
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contribuir para a melhoria do ensino e da aprendizagem do 

estudante. 

3 A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS: E O 

SEU RECONHECIMENTO NO ÂMBITO 

EDUCACIONAL 
No decorrer do tempo surgiram estudos 

relacionados a libras que contribuíram para a criação de leis. 

Isto foi muito importante para o povo surdo, pois assim foi 

dado um grande avanço em relação à difusão da LIBRAS. A 

língua foi oficializada em todo o território brasileiro com a 

criação da Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que a 

reconhece como o meio legal de comunicação e expressão 

do sujeito surdo. Essa conquista foi resultado de intensas 

lutas da comunidade surda, das associações de surdos e de 

muitas instituições que apoiam a educação bilingue. Essa lei 

foi regulamentada pelo o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro 

de 2005, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais. 

A regulamentação da referida lei foi comemorada 

pela comunidade surda e pelo povo surdo, pois garantiu aos 

surdos que a língua Brasileira de Sinais seja a sua língua 

materna e a língua portuguesa seja a sua segunda língua na 

modalidade oral e ou escrita. Artigo 1º proclama: É 

reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a 

língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e outros recursos de 
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expressão a ela associados. Corroborando com a pesquisa 

Ziesmann (2017) 

Assim, a lei também garante ao surdo que o 
poder público e todos os espaços educativos 
públicos e privados difundam a libras como o 
meio de comunicação das comunidades 
surdas no Brasil. Inclui, ainda, o ensino da 
língua em todos os sistemas educacionais de 
esfera federal, estadual, municipal e do 
Distrito federal em todos os cursos de 
formação em Educação Especial, 
Fonoaudiologia e de magistério, em seus 
níveis de ensino médio e superior 
(ZIESMANN, 2017, p.30). 

Com a aprovação da referida lei, a libras passa a ser 

reconhecida como uma língua oficial do país. Começa a ser 

difundida nos espaços acadêmicos e, com isso, a 

comunidade surda vai se fortalecendo com a ampliação e 

ocupação de espaços que permitem maior participação dos 

sujeitos surdos na sociedade como modo de garantir o seu 

direito pelas inúmeras manifestações públicas e participação 

em associações de surdos. 

A língua de sinais possui uma estrutura linguística 

e gramática especifica, mas contendo a sintaxe, a gramática e 

a semática completa. A diferença entre a língua de sinais e as 

demais línguas é a sua modalidade gestual-espacial. 

Garcia (2012) corrobora afirmando que o 

reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais como língua 

(não como simples linguagem) e como primeira língua dos 

surdos brasileiros não é somente a aprovação do ensino de 
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uma “nova” modalidade de língua, mas o reconhecimento 

da cidadania, da identidade, da subjetividade, do realizar-se 

da pessoa humana surda em manifestar e refletir, segundo 

sua natureza sensório-motora e sua cultura. 

Entende-se que o direcionamento educacional de 

crianças surdas exige o rompimento de barreiras criadas 

quanto às necessidades linguísticas e educacionais, bem 

como o desenvolvimento de um modelo educacional 

bilíngue e a formação de profissionais habilitados e fluentes 

na língua de sinais. 

4 A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E A 

INCLUSÃO DO SURDO NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA 
O grande desafio na atualidade é conseguir ter uma 

proposta que concretize a política de formação inicial e 

continuada para professores, assim tendo o preparo para 

acolher toda a diversidade de seres humanos. Ziemann 

(2017) apud Gentilli (2009) corrobora o fato incontestável é 

que a afirmação do direito à educação, como um direito 

humano fundamental, estava associada ao reconhecimento 

das condições indispensáveis para a construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária. 

Entende-se que em todos os setores da sociedade, 

principalmente nos espaços em que acontecem o de 
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aprendizagem, aconteça a inclusão. Para isso, é necessário 

que haja urgentemente uma mudança de paradigma de uma 

educação excludente para uma com compreensão e 

aceitação do outro. Então a proposta inclusiva deve 

oferecer uma escola de qualidade para todos que valorize as 

habilidades, bem como uma proposta pedagógica que 

trabalhe com as diferenças. 

Para Carvalho (2007, p. 32): “[...] a prática 

pedagógica deve ser inclusiva, no sentido de envolver a 

todos e a cada um, graças ao interesse e à motivação para a 

aprendizagem”. Nesse sentido o paradigma do século XXI 

nos leva a refletir sobre o processo de formação de 

professores. Em contrapartida Ziesmann (2017) apud Tardif 

(2007) ressalta a importância de levar em consideração o 

conhecimento do trabalho dos professores e sobre os seus 

saberes cotidianos exigidos no exercício de sua prática. 

A maioria dos cursos de formação de professores 

continua organizado de forma linear e desarticulada, sem o 

estabelecimento de interações interdisciplinares entre os 

conteúdos que constituem as diferentes disciplinas, e sem a 

preocupação de contemplar as necessidades existentes nas 

escolas. 

As instituições de ensino precisam produzir 

propostas de formação dos futuros professores de uma forma 

que capacitem esses profissionais para atuarem com 
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responsabilidade no paradigma educacional inclusivo, pois a 

atual proposta das instituições pouco contempla os 

conhecimentos exigidos para uma escola inclusiva. 

Ziesmann (2017, p.38) ‘’a formação vai muito além de 

simplesmente conhecer a teoria ou aplicar uma boa prática 

de conhecimentos específicos”. 

Infere-se que não vale um professor prático que 

busca inovações para tornar suas aulas atrativas, mas 

desconhece a parte teórica do paradigma educacional, vale 

sim um profissional que busca sua formação continuada 

unindo teoria e prática. 

A Declaração de Salamanca (1994), traz 

importantes orientações sobre como as escolas devem 

adequar-se às necessidades de todos os educandos. Explicita 

que “as escolas devem acolher todas as crianças, 

independentemente de suas condições físicas, intelectuais, 

sociais, emocionais, linguísticas ou outras”. 

Esse acolhimento de todas as crianças em sala de 

aula do ensino regular, não basta dar condições de acesso, é 

preciso oferecer condições de permanência desse discente 

na escola e favorecer as condições para que aprendam e se 

desenvolvam. 

A Constituição Federal de 1988 proclama a 

inclusão em todos os espaços de maneira que o ensino 

aconteça com qualidade. LDB (Leis de diretrizes e bases da 
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educação) e outros documentos vigentes salienta o respeito 

pelo pleno desenvolvimento e exercício de sua cidadania. 

De acordo com tudo que foi exposto precisa se 

preparar para atender as necessidades e especificidades de 

cada educando, no caso do surdo, os desafios são muito 

maiores. Todo o processo da educação precisa ser 

reconstruído e reorganizado para dar condições reais de 

aprendizagem. Além disso, precisa contar com profissionais 

qualificados para atender às necessidades dos estudantes com 

algumas especificidades, mas para isso acontecer é essencial 

que a escola, crie espaços que permitam reflexões que 

possam modificar ações pedagógicas que pouco contribuem 

para a aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes. 

Ziesmann (2017) apud Dorziat (2009) ressalta que 

enquanto a formação docente não ocorrer no espaço onde a 

ação educativa acontece, de maneira reflexiva e duradoura, 

partindo de uma dinâmica de envolvimento de professores e 

alunos, como protagonistas de um processo transformador 

de educação, não podemos vislumbrar uma educação 

realmente para todos. 

Goffredo (1999) completa a reflexão ressaltando 

que a prática pedagógica inclusivista exige dos professores 

maior sensibilidade e pensamento crítico e devem primar 

pela autonomia intelectual, moral e social dos alunos. 
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Com base em tudo que foi exposto, o professor 

precisa ter capacidade de conviver com as diferenças, logo, a 

formação do professor deve ter como finalidade a criação de 

uma consciência crítica sobre a realidade que eles vão 

trabalhar, além de uma base teórica que possibilite uma 

prática pedagógica que atenda os princípios da inclusão. A 

prática pedagógica deve ser inclusiva, no sentido de 

envolver a todos, fomentar o interesse e à motivação para a 

aprendizagem. 

Nesse sentido, a educação inclusiva deve oferecer 

ou proporcionar um espaço que seja um ambiente que aceite 

as minorias sociais, independentemente de suas limitações 

individuais e deve atender ao princípio de aceitação das 

diferenças conforme orientações da politica nacional de 

Educação Especial na perspectiva da Educação inclusiva. 

5 ANÁLISE DE DADOS 
 

Com propósito de refletir acerca das práticas 

pedagógicas com o aluno surdo nas séries iniciais, foi feito a 

análise da prática pedagógica com estes alunos de duas 

professoras da rede municipal de Parnaíba. 

Participaram da pesquisa como já foi mencionado 

duas professoras de uma escola municipal de Parnaíba. 

Ambas com formação em pedagogia, uma além da 

graduação possui especialização em alfabetização e 



EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 165 

letramento. As duas professoras possuem mais de 5 anos de 

experiência profissional. 

A educação inclusiva é um paradigma muito 

debatido nas escolas regulares da rede pública, mas 

percebe-se que muitos profissionais ainda não se sentem 

preparados ou seguros para o exercício do trabalho com 

alunos surdos em sala regular. Essa afirmação ficou 

confirmada quando questionamos as professoras com as 

seguintes perguntas: Quais os métodos são utilizados para 

obter algum êxito na aprendizagem do surdo? Quais as 

dificuldades enfrentadas pelo professor na prática 

pedagógica com o aluno surdo? Como acontece o 

feedback entre professor e aluno surdo? Você, como 

professor, se sente preparado para trabalhar com aluno 

surdo? Que recursos são utilizados na prática pedagógica 

aplicada ao aluno surdo? 

Na primeira pergunta sobre os métodos de ensino a 

professora A, respondeu que usa imagens já a professora B 

ressaltou imagens e vídeos. É pertinente ressaltar que na 

observação ficou constatado que tanto a professora A e a B 

não exploravam muito o visual nas aulas, predominava aulas 

explanadas oralmente e escrita na lousa. Esse método 

dificulta a aprendizagem do surdo, pois ele aprende por 

meio de experiências visuais e com auxílio de um interprete. 

Ziesmann (2017), corroborando, para que o sujeito surdo 
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consiga desenvolver sua identidade de surdo, ele deve ter 

práticas com experiências visuais. Portanto, o aluno surdo 

ficará sem êxito na aprendizagem, uma vez que não ocorre o 

ensino. Na segunda pergunta sobre as dificuldades 

enfrentadas as duas professoras ressaltam a falta de 

interprete. O papel do interprete é de fundamental 

importância na aprendizagem do surdo, uma vez que a 

LIBRAS é sua língua materna e por meio dela conseguem 

dialogar. Portanto, os alunos surdos não têm interprete, 

assim prejudicando a aprendizagem, uma vez que as 

professoras só conseguiam ter uma comunicação com eles 

por meio de gestos. Ziesmann (2017) corrobora com a 

pesquisa ressaltando que com a LIBRAS o surdo exercerá 

sua cidadania, desenvolve-se de forma plena. Contudo, vale 

ressaltar é que muitas vezes o intérprete acaba fazendo o 

papel também do professor, pois este atribui ao profissional 

intérprete a função de ensinar os conteúdos ao aluno surdo, 

fugindo de suas obrigações como professor, isso se dar, na 

maioria das vezes, pelo fato de o professor não conhecer a 

Libras, pois não foi devidamente capacitado para atender as 

diferenças. Corroborando a pesquisadora Quadros ( 2004) 

Muitas vezes, o papel do intérprete em sala de aula acaba 

sendo confundido com o papel do professor. Observando a 

falta de estrutura e de conhecimento da LIBRAS foi 

questionado as educadoras sobre o feedback entre elas e os 

surdos, foi respondido por gestos e leitura labial. Isso revela 
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que as professoras entrevistadas não utilizam a língua de 

sinais, mas se apegam a outros meios para estabelecer uma 

comunicação (FERNANDES, 2003), ressalta que a falta da 

língua natural do surdo no seu desenvolvimento pode 

dificultar seu letramento e alfabetização. É pertinente 

ressaltar que os alunos surdos das professoras já estão com o 

letramento e a alfabetização comprometida, uma vez que um 

faz o 2º ano e outro o 3º ano do ensino fundamental e ambos 

não sabem lê nem escrever, apenas são copistas. Ainda, 

percebendo a necessidade de formação para as professoras 

foi indagado: Você se sente preparada para trabalhar com 

aluno surdo? Professora A disse: Não, e nem temos suporte 

para isto. A professora B respondeu: Não. Pois não fui 

preparada na faculdade. As respostas condizem com o que 

foi observado: As profissionais necessitam, de formação 

continuada, principalmente na área de LIBRAS, haja visto 

que tem alunos surdos nas turmas que ministram aulas. Para 

Carvalho (2007) necessitamos de atualização, pois tira o 

professor do imobilismo e da acomodação. De acordo com 

tudo que foi exposto a formação continuada deve fazer parte 

da rotina de todo profissional da educação, assim mantendo-

se sempre atualizado. A última pergunta foi questionada 

sobre os recursos utilizados em aula: Obteve- se como 

resposta das ambas profissionais: Figuras e computadores. 

Sabe-se que para acontecer a aprendizagem do aluno surdo 

precisa ter experiências visuais e Contato com sua língua 
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materna, as respostas das professoras não condiz com o 

atual paradigma educacional, haja vista que para incluir o 

aluno surdo na turma, além de recursos visuais é 

fundamental ter o contato com a sua língua materna. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A presente pesquisa está relacionada à prática 

pedagógicas na educação dos surdos nas séries inicias em 

uma escola municipal de Parnaíba e teve como objetivo 

analisar as dificuldades de aprendizagem e estratégias na 

educação dos surdos nas séries iniciais no contexto das 

escolas regulares. Pode afirmar que os objetivos foram 

alcançados, por meio da colaboração das professoras e 

consequentemente do uso do questionário e da observação 

realizada. 

A pesquisa realizada demonstrou que, ainda precisa 

ser feito muito para que realmente aconteça o processo de 

aprendizagem nas séries iniciais. sabe-se que os anos 

iniciais são primordiais por servirem de base para o 

processo de desenvolvimento do aluno durante toda a vida 

escolar. Cagliari (1998, p.169), afirma que “uma criança que 

aprende a ler toma velocidade no aprendizado da primeira 

série. Um aluno que não lê aprenderá o resto com 

dificuldade e pode passar a ter uma relação delicada com a 

escrita, não entendendo muito bem o que está escrito e nem 

como funciona”. 
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Diante de nosso estudo e nas palavras de Góes 

(1996), verificamos que se faz necessário uma formação 

profissional para educadores que atuam em salas regulares 

com alunos surdos ou pelo menos que pudessem ter o 

auxílio de um intérprete para facilitar a prática pedagógica, 

evitando assim grandes prejuízos na aprendizagem desses 

alunos. Espera-se com este trabalho que os possíveis leitores 

possam refletir sobre o fazer pedagógico que as informações 

aqui contidas venham nortear práticas inovadoras que 

atendam as especificidades do aluno com surdez fazendo 

assim uma verdadeira inclusão. 
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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo refletir sobre as 
adaptações curriculares na perspectiva da Educação 
Inclusiva, visando elucidar as práticas pedagógicas de 
inclusão e a flexibilização curricular a partir das legislações 
educacionais vigentes no Brasil. Trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica e documental fundamentada nas contribuições 
teóricas de Freire (2001), Mantoan (2003), Candau (2003), 
Veiga-Neto (2001) e nos documentos legais LDB (1996) e 
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Especial: 
Adaptações curriculares (1998). As análises dos materiais 
pesquisados evidenciam a importância de o planejamento 
didático contemplar práticas pedagógicas de inclusão com o 
intuito de atender as necessidades do espaço heterogêneo 
que é a escola. No entanto, o que se pode observar mediante 
a realidade educacional brasileira, a partir de levantamento 
da bibliografia pesquisada, é que tornar o currículo flexível é 
um grande desafio, pois a escola tem dificuldades em lidar 
com a pluralidade e a diferença, assumindo um caráter de 
homogeneização e padronização fechando-se para as 
adaptações curriculares, dificultando o processo de ensino-
aprendizagem dos alunos com deficiência. 
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Palavras-chave: Adaptações curriculares. Educação 
inclusiva. Políticas educacionais. 

RESUMEN 

El presente artículo tiene como objetivo reflexionar sobre 
las adaptaciones curriculares en la perspectiva de la 
Educación Inclusiva, con el fin de elucidar las prácticas 
pedagógicas de inclusión y la flexibilización curricular a 
partir de las legislaciones educativas vigentes en Brasil. Se 
trata de una investigación bibliográfica y documental 
fundamentada en las contribuciones teóricas de Freire 
(2001), Mantoan (2003), Candau (2003), Veiga-Neto (2001) 
y en los documentos legales LDB (1996) y Directrices 
Curriculares Nacionales para Educación Especial: 
Adaptaciones curriculares (1998). Los análisis de los 
materiales investigados evidencian la importancia de la 
planificación didáctica contemplar prácticas pedagógicas de 
inclusión con el propósito de atender las necesidades del 
espacio heterogéneo que es la escuela. Sin embargo, lo que 
se puede observar mediante la realidad educativa brasileña, 
a partir del levantamiento de la bibliografía investigada, es 
que hacer el currículo flexible es un gran desafío, pues la 
escuela tiene dificultades en lidiar con la pluralidad y la 
diferencia, asumiendo un carácter de homogeneización y 
estandarización cerrándose para las adaptaciones 
curriculares, dificultando el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los alumnos con discapacidad. 

Palabras clave: Adaptaciones curriculares. Educación 
inclusiva. Políticas educativas. 

INTRODUÇÃO 

Muitos são os desafios enfrentados pela 

educação brasileira nos últimos anos, principalmente o de 

assegurar a todas às pessoas, a permanência e ensino de 

qualidade na escola regular. Esse desafio se torna ainda 
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maior ao se tratar de alunos com algum tipo de necessidade 

educacional especial. Com isso, a legislação educacional 

brasileira é delineada com o intuito de resguardar direitos e 

estabelecer deveres, neste sentido a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional tem como principal objetivo 

garantir a educação para todos. 

Para a efetivação de uma educação para todos, 

incluindo as pessoas com deficiência, além da LDB (Brasil, 

1996), a legislação brasileira conta ainda com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Especial: Adaptações 

curriculares (1998). Essas diretrizes para Educação Especial 

no bojo das adaptações curriculares visam auxiliar e orientar 

os professores da Educação Básica a desenvolverem ações 

didático-pedagógicas que atendam aos fins da Educação de 

Inclusão. Partindo desse pressuposto, a inclusão de alunos 

com deficiência na classe regular, implica diretamente no 

desenvolvimento de ações adaptativas, visando a 

flexibilização do currículo. Assim, o planejamento das 

práticas pedagógicas de inclusão precisa atender as 

necessidades desse espaço heterogêneo que é a escola. 

Vale ressaltar que as adaptações curriculares 

constituem uma possibilidade para atender às dificuldades 

de alunos com deficiência, no entanto torná-las efetivas é 

um dos principais desafios da Educação Básica. Neste 

sentido segundo Sebastian Heredero (2010, p.199), entende-
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se como adaptação curricular ou adequação curricular, “[...] 

toda e qualquer ação pedagógica que tenha a intenção de 

flexibilizar o currículo para oferecer respostas educativas às 

necessidades especiais dos alunos no contexto escolar”. No 

entanto, sabemos que a escola tem dificuldades em lidar 

com as diferenças, pois tende a realizar um processo de 

homogeneização, com isso, ao delimitar as estratégias de 

ensino, esta em muitos casos não propicia de fato uma 

estratégia que leve em consideração a heterogeneização 

presente nas salas de aulas e as especificidades de cada 

aluno. 

Nesta perspectiva, para incluir o indivíduo e 

torná-lo participante ativo em lócus escolar torna-se utópico 

quando não se tem a interação entre todos, surgindo assim à 

inclusão excludente, na qual afeta diretamente as relações 

sociais e pedagógicas vivenciadas por indivíduos portadores 

de quaisquer necessidades educacionais, sejam elas físicas 

ou intelectuais. 

A problemática do trabalho deu-se a partir do 

estudo e análise do currículo enquanto artefato organizado 

para orientar, dentre outros, os diversos níveis de ensino e as 

ações docentes, com isso, tivemos como questão norteadora 

refletir sobre a importância de um currículo flexível, 

passível de adaptações e sobre as suas capacidades de se 
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adequar às habilidades, competências e necessidades dos 

alunos, buscando valorizar sempre a diversidade. 

Diante do exposto, o presente trabalho tem 

como principal objetivo refletir sobre as adaptações 

curriculares na perspectiva da Educação Inclusiva, 

visando elucidar as práticas pedagógicas de inclusão e a 

flexibilização curricular a partir das legislações 

educacionais vigentes no Brasil. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Os aportes teóricos utilizados para 

fundamentar o estudo em questão foram Freire (2001), 

Mantoan (2003), Candau (2003), Veiga-Neto (2001) e os 

documentos legais LDB (1996) e Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Especial: Adaptações curriculares 

(1998), dentre outros. 

Sabemos que cada aluno aprende de uma 

maneira específica, com isso, compreendemos melhor a 

importância de adaptar o currículo de modo a atender às 

diferentes necessidades de aprendizagem de cada indivíduo, 

possibilitando desta forma que todos tenham a oportunidade 

de aprender. Segundo a UNESCO (1994) “O currículo 

deveria ser adaptado às necessidades das crianças, e não 

vice-versa. Escolas deveriam, portanto, prover 

oportunidades curriculares que sejam apropriadas à criança 

com habilidades e interesses diferentes”. Ainda segundo a 
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UNESCO (1994) a “Educação Inclusiva, entendida sob a 

dimensão curricular, significa que o aluno com necessidades 

especiais devem fazer parte da classe regular, aprendendo as 

mesmas coisas que os outros mesmo que de modos 

diferentes cabendo ao professor fazer as necessárias 

adaptações”. 

Para concebermos a dinâmica escolar na 

perspectiva da educação inclusiva é preciso repensar seus 

diferentes componentes e romper com esta tendência 

homogeneizadora e padronizadora que são impregnadas nas 

suas práticas pedagógicas. No entanto, Para Moreira e 

Candau: 

A escola sempre teve dificuldade em lidar 
com a pluralidade e a diferença. Tende a 
silenciá-las e neutralizá-las. Sente-se mais 
confortável com a homogeneização e a 
padronização. No entanto, abrir espaços para a 
diversidade, a diferença e para o cruzamento 
de culturas constitui o grande desafio que está 
chamado a enfrentar (CANDAU, 2003, 
p.161). 

Por assumir um caráter homogeneizador, o 

currículo ao fechar-se para possibilidades de adaptações 

curriculares tende a dificultar o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos com deficiência. Corroborando 

com esta ideia, ao pensar em um currículo igual para todos, 

esquece-se das diferenças presentes em cada aluno e de suas 

especificidades, dos conhecimentos já adquiridos, dos 

diferentes ritmos de aprendizagem e de suas possíveis 
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dificuldades. É de suma importância pensar que “a escola 

para todos requer uma dinamicidade curricular que permita 

ajustar o fazer pedagógico às necessidades dos alunos” 

(BRASIL, 1998, p.31). 

Em consonância ao que foi dito, no conceito 

de Veiga-Neto (2003) de incluir para excluir, podemos 

perceber que a grande dificuldade no ato de incluir está 

justamente no fato de que é preciso repensar toda estrutura 

da escola onde os alunos são classificados, divididos e 

selecionados conforme sua progressão em uma escala de 

valores cognitivos e um currículo formal visto de forma 

abstrata, que tende a dividir os aptos dos não aptos, os 

eficientes dos não eficientes. Contudo, para que haja de fato 

a inclusão é necessário que haja mudanças nas práticas 

pedagógicas, bem como, na relação de toda a comunidade 

escolar, além de uma contínua reflexão por parte dos 

professores sobre suas ações docentes. De maneira análoga, 

parafraseando o autor Paulo Freire, enaltecemos que a 

educação sempre esteve carregada de uma politicidade, ou 

seja, uma prática educativa e a reflexão sobre essa prática. 

Ao se tratar das práticas pedagógicas de 

inclusão no bojo das adaptações curriculares, vale ressaltar 

que para atender às necessidades de aprendizagens dos 

alunos, podem ter necessárias adaptações nos materiais, 

objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação. Com isso, as 
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adaptações curriculares realizam-se em três níveis: no 

âmbito do projeto pedagógico (currículo escolar); no 

currículo desenvolvido na sala de aula; e no nível individual. 

Conforme Sebastian Heredero (2010, p. 194), “a primeira 

atuação será descrever no Projeto Político Pedagógico, como 

marca de identidade, o desejo de fazer da atenção à 

diversidade uma forma de trabalho da escola que responda 

às suas necessidades educativas especiais”. 

No que diz respeito às adaptações realizadas 

no âmbito do projeto pedagógico (currículo escolar) estas 

correspondem às medidas de ajuste do currículo geral, como 

a organização escolar e os serviços de apoio. Ressalta-se 

que “essas adaptações devem proporcionar as condições 

estruturais para que ocorram as adaptações em sala de aula e 

individuais” (BRASIL, 1998). 

Já em relação às medidas de ajuste efetuadas 

no currículo desenvolvido nas salas de aula, estas dizem 

respeito à programação das atividades elaboradas para a 

sala, tais como a organização e os procedimentos didático-

pedagógicos. Já as adaptações no nível individual focam 

predominantemente o aluno e, mais especificamente, 

almejam identificar os fatores que interferem em sua 

aprendizagem e atender às suas dificuldades. Ao se tratar da 

inclusão é necessária enxergá-la como:  Uma inovação que 

implica diretamente no esforço de modernização e de 
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reestruturação das condições atuais da maioria de nossas 

escolas brasileiras, pois é pertinente assumir que as 

dificuldades de alguns alunos não são apenas deles, mas 

resultam, em grande parte, do modo como o ensino é 

ministrado e de como a aprendizagem é concebida e 

avaliada. (MANTOAN, 2003, p.). 

Conforme o pensamento de Mantoan as 
tarefas fundamentais de inclusão são: 

 

• Recriar o modelo educativo escolar, tendo 
como eixo o ensino para todos. 

• Reorganizar pedagogicamente as escolas, 
abrindo espaços para que a cooperação, o 
diálogo, a solidariedade, a criatividade e o 
espírito crítico sejam exercitados nas escolas, 
por professores, administradores, funcionários 
e alunos, porque são habilidades mínimas 
para o exercício da verdadeira cidadania. 

• Garantir aos alunos tempo e liberdade para 
aprender, bem como um ensino que não 
segrega e que reprova a repetência. 

• Formar, aprimorar continuamente e valorizar 
o professor, para que tenha condições e 
estímulo para ensinar a turma toda, sem 
exclusões e exceções (MANTOAN, 2003, 
p.33). 

 

Em relação ao primeiro ponto em destaque, 

este diz respeito que não se pode encaixar um novo projeto, 

isto é, como é o caso da inclusão, em uma velha matriz de 

concepção escolar, com isto é que se fazem pertinente e 

necessário de se recriar o novo modelo educacional vigente. 

No que diz respeito ao segundo ponto, este dá ênfase às 
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necessárias mudanças que devem ocorrer para reorganizar 

as escolas tanto nos seus aspectos pedagógicos quanto em 

seus aspectos administrativos. 

Ao se tratar do terceiro ponto, este está 

relacionado ao ensinar a turma toda, sem exceções ou 

exclusões, ou seja, para ensinar a turma toda, parte-se do 

fato de que os alunos sempre sabem alguma coisa, de que 

todo educando pode aprender, mas no tempo e do jeito que 

lhe é próprio. Já em relação ao quarto e último ponto, este se 

relaciona a importância da formação inicial e continuada 

dos professores para a atuação frente à educação inclusiva. 

Por fim, corroborando com as ideias citadas, 

vale mencionar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional além de garantir o direito à educação para todos, 

resguarda ainda em seu V capítulo do Artigo. 59, que os 

sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 

necessidades especiais: I – currículos, métodos, técnicas, 

recursos educativos e organização específica, para atender 

às suas necessidades. Partindo desse pressuposto, é evidente 

a importância de compreendermos que para adaptar o 

currículo, o planejamento didático e as práticas pedagógicas 

conforme as necessidades do alunado, isso implica 

diretamente no desenvolvimento de ações adaptativas, 

visando à flexibilização do currículo, tarefas fundamentais 

que são responsabilidade de toda a comunidade escolar. 
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DESENVOLVIMENTO 
Os procedimentos metodológicos utilizados 

para a realização do trabalho deu-se a partir de 

levantamentos bibliográficos e documentais, que tinham 

como foco o tema em discussão, sobre a importância das 

adaptações curriculares no que cerne a Educação Inclusiva, 

buscando enfatizar as legislações educacionais vigentes no 

Brasil que resguardam os direitos dos alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

Logo após, partimos para a análise e reflexão 

da literatura encontrada, em seguida começamos a elaborar 

um resumo sobre a temática escolhida e com isso, deu-se a 

elaboração do presente artigo. Buscamos a partir desses 

procedimentos, elencar a relevância de torna o currículo 

flexível à medida que tem como foco central atender as 

necessidades dos alunos, bem como, respeitar as suas 

competências e habilidades, como também, valorizar e levar 

em consideração as suas especificidades. 

ANÁLISE DE DADOS 
As análises dos materiais pesquisados 

evidenciam a importância de um planejamento didático que 

venha contemplar práticas pedagógicas de inclusão com o 

intuito de atender as necessidades dos alunos, pois como 

sabemos a escola é um espaço heterogêneo que demanda 

oferecer um ensino de qualidade a todos. Neste sentido, faz-

se indispensável para uma escola inclusiva e de qualidade 
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social, que haja um currículo flexível e passível de 

adaptações sem perda de conteúdo, bem como, uma ação 

conjunta de todos os inseridos no processo educacional em 

prol de uma educação que atenda a todos os educandos de 

forma ampla, objetiva, mas ao mesmo tempo sem perder a 

essência do coletivo no processo de ensino, ou seja, na 

classe regular. 

A partir dessas análises elencamos que na 

Educação Básica há muitas lacunas em aberto, 

principalmente no que diz respeito à educação inclusiva, 

pois é evidente a necessidade da execução de ações 

didático-pedagógicas que sejam consonantes ao contexto e a 

realidade dos alunos com deficiência, bem como, estruturas 

físicas adequadas para atender a todos. Com isso, faz-se 

mister uma educação que seja de fato inclusiva, não cabendo 

a ela somente integrar, mas incluir e proporcionar a estes 

alunos uma educação que seja significativa, ou seja, que tenha 

o objetivo de transformação social. 

É de suma relevância ainda, que haja o 

desenvolvimento e execução de práticas pedagógicas 

mediante as necessárias adaptações curriculares em 

consonância com o planejamento escolar, para assim, 

subsidiar uma prática favorecedora da aprendizagem de todos 

no sistema de ensino brasileiro. Atreladas a estas, para que 

haja de fato inclusão, isto requer mudanças, novos 
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posicionamentos, reflexões efetivas e contínuas sobre a 

prática educativa que esteja pautada no aluno, e que atenda e 

contemple as suas reais necessidades como indivíduo 

inserido no presente espaço, ou seja, a escola. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Partindo dos estudos e análises para a 

elaboração deste trabalho, pontuamos a partir das reflexões 

realizadas que as adaptações curriculares são de suma 

relevância para que haja de fato possibilidades de inclusão, à 

medida que tenha como foco central o aluno, no qual 

cabendo as escolas buscarem sempre levar em consideração 

as demandas e necessidades de cada educando. Vale 

ressaltar que a exclusão não se encontra presente somente 

em escolas que não dispõem de uma estrutura física 

adequada para atender as necessidades dos alunos, mas 

acontece também mediante as práticas pedagógicas adotadas 

pelos professores, uma vez que tenha o caráter 

homogeneizador sem levar em conta que a escola é um 

espaço heterogêneo. 

Em relação ao direito garantido por lei de que 

todos tenham acesso à educação, sabemos mediante a 

realidade educacional brasileira que há milhares de 

indivíduos no país que não têm seus direitos efetivados na 

prática, com isso, salientamos a importância de que todos 

tenham acesso a uma escola e um ensino de qualidade, 

partindo dessa premissa, ao tratar dos alunos com 
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necessidades educacionais especiais é pertinente 

compreendermos que todos têm o direito de vivenciar as 

experiências escolares no ensino regular juntamente com 

seus pares, sendo desta forma garantida a todos um ensino 

de qualidade e uma participação ativa no processo de 

aprendizagem. 

Ao tratarmos da função social da escola 

enquanto espaço de socialização, culturas diversificadas e 

ensino, esta tem que desenvolver ações didático-

pedagógicas que visem à inclusão de todos os educandos, 

buscando desta forma oferecerem uma prática favorecedora 

de um ensino de qualidade para todos e que atenda aos fins 

da Educação Inclusiva. Cabe enaltecer ainda, que a partir 

dessas ações terão maiores possibilidades de uma educação 

significativa, pois possibilitará transformações à proporção 

que faz mais sentido aos alunos com deficiência, uma vez 

que suas necessidades são atendidas e respeitadas. 

Em consonância com o que já foi discutido, 

ressaltamos a importância do trabalho para a reflexão sobre 

as adaptações curriculares na perspectiva da Educação 

Inclusiva, buscando enaltecer as práticas pedagógicas de 

inclusão e a flexibilização curricular a partir das legislações 

educacionais vigentes no país. Pontuamos que tornar essas 

adaptações efetivas na prática é um grande desafio, porém 

não impossível de serem concretizadas. Esta tarefa requer 
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mudanças, posicionamentos, avaliações dos fazeres 

pedagógico e reflexões contínuas. Neste sentido, no que 

tange as políticas educacionais, principalmente às que dizem 

respeito à inclusão, esta tem sido uma das principais 

questões de debates na sociedade contemporânea, com isso, 

o presente trabalho pode servir de base para professores, 

gestores, coordenadores, estudantes e outros que tenham 

interesse na temática abordada. 
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LEGISLAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL E CULTURA AFRO-

BRASILEIRA E AFRICANA: CONDIÇÕES DE 
ADEQUAÇÃO EM ESCOLAS PÚBLICAS DE 

BATALHA-PI 
 

Júlia Naelly Machado Silva 
Elenice Monte Alvarenga 

Resumo 
É flagrante a necessidade da construção de práticas 
pedagógicas efetivas que busquem romper com a 
homogeneização presente na cultura escolar e docente, 
buscando a inserção da diversidade cultural no campo da 
didática e das práticas pedagógicas na escola. Nesse sentido, 
duas vertentes principais vem tomando força no contexto da 
educação, pois houve regulamentação em lei para sua 
inclusão no currículo escolar: as abordagens sobre educação 
ambiental e também sobre a história e cultura afro-brasileira 
e africana. Assim, buscou-se neste trabalho verificar se as 
políticas educacionais no que concernem, mais 
especificamente, à legislação sobre educação ambiental e à 
abordagem sobre a história e cultura afro-brasileira e 
africana, vem sendo incorporadas ao currículo de escolas 
públicas do município de Batalha-PI. Para isso, realizou-se 
pesquisa de cunho exploratório, com utilização de 
instrumento específico de coleta de dados na forma de 
questionário estruturado, aplicado a docentes. Além disso, 
foram realizadas observações de ações pedagógicas, de 
modo a se refletir a adequação das ações educativas nesses 
espaços quanto à legislação sobre a educação ambiental e 
abordagem sobre a história e cultura afro-brasileira e 
africana. Além disso, buscou-se, diante das informações 
obtidas estabelecer-se a visão destes profissionais sobre a 
adequação de sua formação para o trabalho e para a 
abordagem dessas temáticas. Diante dos resultados obtidos, 
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nota-se que, nas escolas públicas de Batalha-PI há 
comprometimento com o atendimento ao disposto na 
legislação sobre educação ambiental, haja vista a realização 
de atividades e ações pedagógicas alusivas à temática. Já 
quanto às ações pedagógicas relativas à abordagem sobre a 
história e cultura afro-brasileira e africana, os participantes 
do estudo afirmaram que realizam leituras de textos 
específicos e promovem atividades artísticas, além de 
abordar a temática dentro do contexto do ensino religioso. 
Por fim, mencionou-se que, embora as temáticas estejam 
sendo abordadas, não há formação específica e nem ações de 
formação continuada que lhes permitam um aprofundamento 
dos estudos relativos a estas temáticas. Por fim, concluiu-se 
que os profissionais atuantes em escolas públicas no 
município de Batalha-PI estão contribuindo para o 
atendimento à legislação de educação ambiental e também 
da abordagem sobre a história e cultura afro-brasileira e 
africana. 

Palavras-chave: Temas transversais. Currículo. Política 
Educacional. 

Abstract 
It is striking the need to construct effective pedagogical 
practices that seek to break with the homogenization present 
in school and teaching culture, seeking the insertion of 
cultural diversity in the field of didactics and pedagogical 
practices in school. In this sense, two main strands have 
taken force in the context of education, since there was 
regulation in law for its inclusion in the school curriculum: 
the approaches on environmental education and also on 
Afro-Brazilian and African history and culture. Thus, the 
aim of this study was to verify if educational policies 
regarding, specifically, legislation on environmental 
education and the approach to Afro-Brazilian and African 
history and culture, have been incorporated into the 
curriculum of public schools in Batalha-PI. For this, 
research was carried out with an exploratory nature, using a 
specific instrument to collect data in the form of a structured 
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questionnaire, applied to teachers. In addition, observations 
were made of pedagogical actions, in order to reflect the 
adequacy of educational actions in these spaces regarding 
legislation on environmental education and approach on 
Afro-Brazilian and African history and culture. In addition, 
it was sought, based on the information obtained, to 
establish the vision of these professionals on the adequacy 
of their training for the work and to approach these issues. It 
is noted that, in the public schools of Batalha-PI, there is a 
commitment to comply with the provisions on 
environmental education legislation, with a view to carrying 
out pedagogical activities and actions related to the theme. As 
for the pedagogical actions related to the approach to Afro-
Brazilian and African history and culture, the study 
participants stated that they carry out reading of specific 
texts and promote artistic activities, as well as addressing 
the theme within the context of religious teaching. Finally, it 
was mentioned that, although the themes are being 
addressed, there is no specific training or continuous 
training actions that allow them to deepen the studies related 
to these themes. Finally, it was concluded that the 
professionals working in public schools in Batalha-PI are 
contributing to the compliance with environmental 
education legislation and also the approach on Afro-
Brazilian and African history and culture. Keywords: 
Transversal themes. Curriculum. Educational politics. 

1 Introdução 
A sociedade moderna considerou por muito tempo o 

homem branco e a cultura europeia fundamentalmente 

superior a todas as outras culturas e etnias, constituindo, 

dessa forma, uma sociedade baseada na hierarquização e na 

discriminação das raças e das espécies, legitimando a 

dominação da cultura etnocêntrico-europeia sobre outros 

povos, culturas e civilizações. Em ruptura com esse projeto 

da modernidade, atualmente, os debates e estudos 
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epistemológicos estão tendo como categoria central a 

diversidade cultural e, nessa perspectiva, se coloca como um 

dos grandes desafios contemporâneos: como viver juntos, 

respeitando-nos uns aos outros, em uma sociedade 

multicultural? 

Em função desse contexto, alguns esforços vêm 

ganhando corpo para que as questões como o respeito à 

diversidade ocorram em todos os ambientes sociais. Para 

isso, é preciso que todas as especificidades que compõem o 

tema 'diversidade' sejam consideradas e, nesse sentido, a 

escola surge como uma instituição importante para a 

disseminação de conceitos que valorizem a troca de 

experiências e a luta pelo direito e reconhecimento das 

diferenças. 

A educação, segundo Marín (2003. p. 2), possibilita 

a preservação da diversidade cultural e cria um espaço 

democrático, dando lugar ao encontro e à convivência entre 

diferentes culturas. Assim, torna-se necessária a construção 

de práticas pedagógicas efetivas para romper com a 

homogeneização presente na cultura escolar e docente, 

buscando a inserção da diversidade cultural no campo da 

didática e das práticas pedagógicas na escola, com “uma 

clara e objetiva intenção de promover o diálogo e a troca 

entre diferentes grupos” (CANDAU, 2003, p. 474). Mas, 

para que essas práticas se efetivem, torna-se necessário 
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implantar políticas públicas educacionais, para incentivar a 

adoção de práticas em que as diferenças sejam entendidas 

como parte de nossa vivência. 

Atualmente, duas vertentes principais vem tomando 

força no contexto da educação, pois houve regulamentação 

relativamente recente para sua inclusão no currículo escolar: 

as abordagens sobre educação ambiental e também sobre a 

cultura afrobrasileira. Nesse sentido, a Educação Ambiental 

vem trazer o conhecimento acerca das questões de manejo 

ambiental, fazendo-se incluir toda a sociedade para as 

mudanças necessárias em relação ao meio ambiente. Esta 

inclui, em primeiro lugar, a conscientização do ser humano 

para a prática sustentável, mudar as relações do homem com 

seu ambiente, levando em consideração sua cultura, história, 

as características sociais que o envolvem e suas ações 

individuais. A Educação Ambiental tende, no longo prazo, a 

induzir mudanças de comportamento pessoal e a atitudes e 

valores de cidadania que podem ter importantes 

consequências sociais (BRASIL, 2001, p.26). A Lei nº 

10.639 (BRASIL, 2003), torna obrigatório o ensino da 

cultura afrobrasileira e africana, e em sua complementação, 

com a Lei nº 11.645 (BRASIL, 2008), incluiu-se também o 

estudo da cultura indígena. Tal regulamentação alterou a 

LDB, na medida em que passou a exigir que as escolas 

brasileiras de ensino fundamental e médio incluíssem no 

currículo o ensino da história e cultura afrobrasileira e 
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indígena, e isso foi um importante passo para o fomento da 

pluralidade no espaço escolar. Com essa nova proposta 

educacional, desde a implementação das leis, será preciso 

rever o saber escolar e também investir na formação do 

educador, possibilitando-lhe uma formação teórica 

diferenciada da eurocêntrica. Segundo Rocha (1984), 

etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso próprio 

grupo é tomado como centro de tudo e todos os outros são 

pensados e sentidos por meio dos nossos valores, nossos 

modelos, nossas definições do que é a existência. Dessa 

forma, o currículo escolar até hoje visto, deverá ser 

revisado, e a escola necessita mostrar aos alunos que 

existem outras culturas. Sendo assim a escola terá o dever 

de dialogar com tais culturas e reconhecer o pluralismo 

cultural brasileiro. 

Portanto, a presente pesquisa pretende verificar se 

as políticas públicas educacionais no que concerne, mais 

especificamente, à legislação sobre educação ambiental e à 

abordagem sobre a cultura afrobrasileira, vem sendo 

incorporadas ao currículo de escolas públicas de Batalha-PI. 

2 Metodologia 
O presente estudo foi realizado durante no primeiro 

semestre de 2016 nas escolas estaduais existentes no 

município de Batalha-PI. Assim, foi realizado um 

levantamento de dados com a utilização de questionário 
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aplicado a 30 (trinta) docentes. Além disso, foram realizadas 

observações, de modo a se refletir a adequação das ações 

educativas nesses espaços quanto à legislação sobre a 

educação ambiental e cultura afro-brasileira e africana, bem 

como sobre a visão destes profissionais sobre a adequação 

de sua formação para o trabalho e abordagem dessas 

temáticas. A análise dos dados obtidos com a aplicação dos 

questionários foi realizada por meio de tabulação e análise 

com o uso do software Microsoft Excel®. 

3 Resultados e Discussão 
Após os questionários aplicados com 30 

profissionais de educação das escolas estaduais do município 

de Batalha-PI, observou-se que 40% dos professores 

possuem entre 30 a 40 anos de idade, e apenas 13% possuem 

entre 50 a 60 anos, conforme demonstra a Figura 1. 

Figura 1: Faixas etárias dos participantes do estudo. 

Embora passível de geração de dúvidas, todos os 

participantes do estudo relataram que a Educação Ambiental 

é pauta de ações e atividades realizadas com frequência em 
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sala de aula. Muito embora tenham admitido a frequência da 

ocorrência de atividades que abordam a Educação 

Ambiental, 100% dos profissionais participantes do estudo 

admitiram não possuir qualquer formação específica na área 

de Educação Ambiental. Quanto aos tipos de atividades e 

ações desenvolvidas que abordam a temática da Educação 

Ambiental, 45% dos participantes do estudo mencionaram 

utilizar atividades recreativas que se associem ao tema, 38% 

afirmaram fazer divulgações de informações em estilos mais 

tradicionais de ensino e 17% afirmaram utilizar ambos os 

meios e outras atividades para trabalhar a temática. Ainda 

quanto a abordagens sobre Educação Ambiental, observou-

se que os temas mais frequentemente abordados são o lixo 

(50%), preservação ambiental (20%) e poluição aquática 

(16,67%). 

Para Adams (2004), encarar os problemas 

ambientais é essencial, pois é do ambiente que depende a 

qualidade de vida da população. É preciso que os alunos se 

conscientizem sobre preservar o meio ambiente, pois, isto 

sim, trará muitas melhorias em nossa qualidade de vida. A 

Educação Ambiental nas escolas de maneira interdisciplinar 

e abrangendo todos os níveis de educação é hoje o 

instrumento mais eficaz para se conseguir criar e aplicar 

formas sustentáveis de interação sociedade-natureza. Este é 

o caminho para que cada indivíduo mude de hábitos e 

assuma novas atitudes que levem à diminuição da degradação 
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ambiental, promovam a melhoria da qualidade de vida e 

reduzam a pressão sobre os recursos ambientais. 

Já em relação às práticas de ensino aplicadas nas 

instituições de ensino relativas à Historia e Cultura Afro-

brasileira, os profissionais participantes do estudo relataram 

que os temas normalmente abordados no currículo das 

escolas públicas em Batalha-PI são: cultura (63,3%), língua 

(70%), costumes (56,67%) e racismo (26,67%). Quanto aos 

tipos de atividades e ações em que tais temáticas são 

trabalhadas, 53,3% dos profissionais participantes do estudo 

afirmaram que realizam leituras de textos específicos 

relativos à temática, 63,3% realizam dramatizações, 76,6% 

realizam atividades artísticas de modo mais geral e 60% 

afirmaram abordar a temática dentro do contexto do ensino 

religioso. Embora tal temática supostamente esteja sendo 

amplamente abordada, conforme mencionaram os 

participantes do estudo, nenhum deles apresenta formação 

específica na área. Além disso, a totalidade dos participantes 

do estudo mencionou que os espaços educativos não 

oferecem capacitações específicas para que tais 

profissionais disponham de melhor habilidade para o trato 

com as temáticas da Educação Ambiental e da Cultura 

Afrobrasileira. 

Trabalhar igualmente as diferenças não é uma 

tarefa fácil para o professor, porque para lidar com elas é 
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necessário compreender como a diversidade se manifesta e 

em que contexto. Portanto, pensar uma educação escolar que 

integre as questões étnico-raciais significa progredir na 

discussão a respeito das desigualdades sociais, das 

diferenças raciais e outros níveis e no direito de ser 

diferente, ampliando, assim, as propostas curriculares do 

país, buscando uma educação mais democrática. O professor 

reflexivo é aquele capaz de entender a realidade social, 

política e cultural dos alunos e se identificar com ela. Por 

isso, ele cria possibilidades para que as condições 

emergentes passem por transformações necessárias para 

uma relação mais igualitária entre os sujeitos. Inclusive, 

trabalhar no espaço escolar com a diversidade e cultura afro-

brasileira e africana atentando para enfatizar as expressões e 

manifestações artísticas dos negros, situando-a no tempo, 

expondo o sentido e o significado dessas manifestações. 

Assim, impõe-se que a organização escolar assuma um 

compromisso de pluralismo, promovendo a integração de 

todos os alunos num mesmo espaço, em vez de um tratamento 

específico de certas populações, pois toda a segregação da 

população acentua as desigualdades entre os discentes, não 

promove a diversidade, nem contribui para a construção do 

processo identitário (HOUSSAYE, 2000). 

 

4 Conclusões 
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A ação direta do professor na sala de aula é uma 

das formas de levar a Educação Ambiental à comunidade, 

pois um dos elementos fundamentais no processo de 

conscientização da sociedade dos problemas ambientais é o 

educador. Isto porque, este pode buscar desenvolver em seus 

alunos hábitos e atitudes sadias de conservação ambiental e 

respeito à natureza, transformando-os em cidadãos 

conscientes e comprometidos com o futuro do país. Essa 

preocupação ambiental também é de extrema importância 

para toda a sociedade, que pode buscar alternativas que não 

comprometam ainda mais a saúde do planeta. Nesse sentido, 

as escolas públicas de Batalha-PI vem se comprometendo 

com o atendimento ao disposto na legislação sobre 

Educação Ambiental, com a realização de atividades e ações 

alusivas à temática. 

O cotidiano escolar está impregnado do mito da 

democracia racial, um dos aspectos da cultura da classe 

dominante que a escola transmite, pois representa as classes 

privilegiadas e não a totalidade da população. Assim, apesar 

da escola inculcar o saber dominante, essa educação 

problematizadora poderia e pode tornar mais evidente a 

cultura popular no interior escolar e é o que vem buscando 

realizar os profissionais que participaram deste estudo, uma 

vez que demonstraram realizar em sua prática docente, com 

relativa frequência, ações e atividades que tragam à tona 

discussões neste sentido. 
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Finalmente, podemos concluir que os profissionais 

atuantes em escolas públicas no município de Batalha-PI 

estão contribuindo para o atendimento à legislação de 

Educação Ambiental e também da abordagem sobre a 

cultura afrobrasileira. 
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Resumo 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil 
trata-se de um documento que, articulado com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica, reune 
princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela 
Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 
Educação. Esta pesquisa busca compreender como as 
questões que envolvem pobreza e desigualdade social são 
tratadas no currículo da Educação Infantil, tendo como 
objetivo geral compreender como as questões que envolvem 
pobreza e desigualdade social são tratadas no campo 
educacional, o saber-se pobre, especificamente no currículo 
da educação infantil e específicos entender o currículo ideal 
e o currículo real e analisá-lo em relação a temática pobreza 
e desigualdade social. A modalidade de pesquisa que deu 
suporte ao estudo é qualitativa, tratando-se de uma pesquisa 
documental e teórica com autores como Leite, Arroyo, Rego 
e Pinzani. O documento inclui as questões sociais que 
envolvem educação e os saberes da comunidade. Contudo, 
não há termos como pobreza e desigualdade dentro da 

                                                             
18 Trabalho apresentado no Congresso Nordestino de Educação-Coned. 

19 Professora de Língua Portuguesa no município de Luís Correia/PI. Graduada pela 
Universidade Estadual do Piauí. Especialista em Metodologia do Ensino de Língua 
Portuguesa (Faculdade Internacional do Delta) e Literatura e Educação, pobreza e 
desigualdade social (Universidade Federal do Piauí). 

20 Acadêmica do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Piauí. 
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proposta curricular. É necessário o reconhecimento da 
pobreza e da desigualdade social em um documento tão 
importante como as DCNEI para que as vivências de 
pobreza sejam minimizadas e quebradas.  

Palavras-chave: Pobreza. Desigualdade social. Currículo.  

ABSTRACT 

The National Curriculum Guidelines for Early Childhood 
Education is a document that, together with the National 
Curricular Guidelines for Basic Education, brings together 
principles, foundations and procedures defined by the 
National Board of Education's Basic Education Chamber. 
This research seeks to understand how issues involving 
poverty and social inequality are addressed in the 
curriculum of Early Childhood Education, with the general 
objective to understand how the issues involving poverty 
and social inequality are addressed in the educational field, 
the poor, specifically in the curriculum of children's 
education and specific understand the ideal curriculum and 
the real curriculum and analyze it in relation to the issue of 
poverty and social inequality. The research modality that 
supported the study is qualitative, being a documentary and 
theoretical research with authors such as Milk, Arroyo, 
Rego and Pinzani. The document includes social issues 
involving education and community knowledge. However, 
there are no terms like poverty and inequality within the 
curriculum proposal. It is necessary to recognize poverty 
and social inequality in a document as important as the 
DCNEI so that the experiences of poverty are minimized 
and broken.Keywords: Poverty. Social inequality. 
Curriculum. 
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Introdução 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil21 trata-se de um documento que, 

articulado com as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica, reune princípios, fundamentos e 

procedimentos definidos pela Câmara de Educação Básica 

do Conselho Nacional de Educação, para orientar as 

políticas públicas e a elaboração, planejamento, execução e 

avaliação de propostas pedagógicas e curriculares de 

Educação Infantil. 

Esta pesquisa busca compreender como as 

questões que envolvem pobreza e desigualdade social são 

tratadas no currículo da Educação Infantil. Seguindo a linha 

de trabalho: Pobreza e Currículo: uma complexa articulação, 

com o tema “relação pobreza e educação: uma questão 

social”, elaborou-se o seguinte problema: como as questões 

sociais que envolvem pobreza e a desigualdade social são 

colocadas no currículo para a educação infantil? Tendo 

como objetivo geral compreender como as questões que 

envolvem pobreza e desigualdade social são tratadas no 

campo educacional, o saber-se pobre, especificamente no 

                                                             
21 Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009-Fixa as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação Infantil 
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currículo da educação infantil e específicos entender o 

currículo ideal e o currículo real e analisa-lo em relação a 

temática pobreza e desigualdade social. A modalidade de 

pesquisa que deu suporte ao estudo é qualitativa, tratando-se 

de uma pesquisa documental e teórica com autores como 

Leite, Arroyo, Rego e Pinzani. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil molda-se como documento que norteia o 

currículo para crianças de 0 a 5 anos. O documento inclui as 

questões sociais que envolvem educação e os saberes da 

comunidade. Contudo, não há termos como pobreza e 

desigualdade dentro da proposta curricular. É necessário o 

reconhecimento da pobreza e da desigualdade social em um 

documento tão importante como as DCNEI para que as 

vivências de pobreza sejam minimizadas e quebradas. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A pobreza e suas implicações para o currículo 

Para se falar sobre pobreza é imprescindível 

que haja o reconhecimento de que a mesma existe. Não se 

prender a pensamentos do tipo “só é pobre quem quer” ou 

“os pobres são preguiçosos, não trabalham, por isso não 

crescem na vida”. Essas afirmações só confirmam que a 

pobreza é elemento que determina a formação de 

estereótipos e aumento do preconceito. Assim, “É 
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principalmente dessa forma que os pobres têm sido 

pensados em nossa cultura social: responsáveis por sua 

pobreza e desemprego” (ARROYO, 2015, p.10). 

Essa visão moralista, pois os pobres seriam 

carentes de valores, conduz a um tratamento distinto do 

indivíduo na escola, no meio social, nas instituições de 

saúde. Conforme Arroyo: 

O problema desse enfoque é que, se os pobres 
são vistos como carentes e inferiores em 
capacidades de atenção, esforço, 
aprendizagem e valores, acabam sendo 
responsabilizados por sua própria condição. 
São, desse modo, constantemente 
inferiorizados, reprovados e segregados, 
consequências da falta de atenção dada pela 
cultura política, pedagógica e docente às 
carências materiais, à fome e aos corpos 
precarizados. A insensibilidade dessa visão 
reducionista, espiritualista e moralista sobre 
os pobres leva a pedagogia a ignorar os 
efeitos desumanizadores da vida na pobreza 
material, ou da falta de garantia de cobrir as 
necessidades básicas da vida como seres 
humanos. (2015, p.08) 

O indivíduo pobre carrega, além dessa visão 

moralista, o estigma a cerca da invisibilidade social a qual os 

pobres são submetidos. Isso contribui ainda mais para a 

forma com que eles são tratados pelas instituições em geral 

e, sobretudo, pela própria sociedade. Conforme Eduardo 

Galeano22: 

                                                             
22 Entrevista “Os filhos dos dias”. Revista Radio. Nº 152 maio 2015. 
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Dos pobres sabemos tudo: em que não 
trabalham, o que não comem, quanto não 
pesam, quanto não medem, o que não tem, o 
que não pensam, em quem não votam, em 
quem não creem. Só nos falta saber porque os 
pobres são pobres. Será por que sua nudez nos 
veste e sua fome nos dá de comer?” (2015) 

É preciso ir além da questão financeira. A 

pobreza não se resume a ausência ou limitação financeira, 

há outros elementos que envolvem e definem sua condição. 

A má nutrição, caracterizada pela falta de alimentação 

adequada; a moradia precária; a ausência de assistência 

médica básica e falta de acesso a remédios, são fatores que 

impossibilitam a pessoa pobre ter uma vida digna. Vale 

ressaltar que este adjetivo configura somente o básico para 

subsistência. Ter uma vida digna significa, para o indivíduo 

pobre, possuir o mínimo para não passar fome e ter um teto 

para morar. 

Retomando a fala de Eduardo Galeno, pode-se 

entender em sua ideia o elemento negativo em relação a 

pobreza. Além da invisibilidade social, só se sabe as coisas 

negativas sobre quem vive na pobreza, os vários “nãos” a 

que ele se refere, assim como o Severino de João Cabral de 

Melo Neto: “Finado Severino, quando passares em Jordão e 

o demônios te atalharem perguntando o que é que levas(... ) 
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— Dize que levas somente coisas de não: fome, sede, 

privação”23. 

A pobreza é conhecida como o mal que assola 

países subdesenvolvidos. A desigualdade social se mostra 

em todos os aspectos da sociedade. Na educação, por 

exemplo, percebe-se que o currículo não privilegia esses 

elementos, há uma distorção entre o currículo ideal e 

currículo real. 

Para os alunos a escola é um lugar no qual 
eles não se sentem bem nem à vontade. 
Mesmo aqueles que, fora da escola, são 
faladores, espertos, curiosos e alegres, dentro 
da sala de aula vão ficando calados, passivos 
e tristes. A escola não tem nada a ver com 
sua vida de todo dia. (...) tudo aquilo que eles 
sabem de experiência própria e bem vivida 
não é levado em conta na escola ( CECCON; 
OLIVEIRA; OLIVEIRA; 1980, p.16). 

Poucas mudanças aconteceram da data da 

publicação anterior até a contemporaneidade. A educação 

passou por mudanças, surgiu a LDB24, há várias teorias 

educacionais e inúmeros teóricos da educação. Todavia, é o 

aspecto mais afetado pela pobreza, e muitos pela pobreza 

extrema, e a desigualdade social ao tempo em que contribui 

para perpetuá-la, pois não há uma relação entre esses 

elementos e o currículo. Colocam a educação com o 

                                                             
23 Morte e vida Severina. João Cabral de Melo Neto. 

24 Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 
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objetivo de moralizar os indivíduos pobres. Segundo 

Arroyo: 

A ênfase nessa interpretação moralista da 
pobreza traz consequências para a 
escolarização dos pobres. Isso ocorre porque 
os esforços escolares não priorizam garantir 
seu direito ao conhecimento, mas sua 
moralização. Logo, os estudantes pobres não 
receberão aprendizados sobre as ciências e 
tecnologias que possam vir a libertá-los do 
ciclo vicioso da pobreza, mas apenas lhes será 
dado o domínio de habilidades mais 
elementares de ciências e a alfabetização na 
idade determinada como “certa” pelo sistema 
educacional. Enquanto a pobreza for pensada 
como uma questão moral, os currículos para 
os pobres continuarão sendo pensados para 
moralizá-los, não para garantir o direito deles 
ao conhecimento, às ciências e às tecnologias. 
Serão currículos pobres de conhecimentos e 
repletos de bons conselhos morais de esforço, 
trabalho, dedicação e disciplina. (2015, p.10) 

A visão moral ainda encontra-se enraizada 

dentro das unidades educacionais. Segundo Leite (2015) 

quando se fala de crianças e jovens em situação de pobreza, 

muitas representações surgem, como o olhar assistencialista 

onde as crianças pobres precisam ser cuidadas, educadas 

intelectual e moralmente, já que suas famílias pobres “são 

desestruturadas, não têm educação”. 

Assim, a ideia do cuidado com a infância 
pobre nasce impregnada de um olhar 
autoritário e negativo; e, por esse motivo, 
durante muito tempo, as creches foram vistas 
como instituições de caridade, mantidas muitas 
vezes por igrejas ou por famílias abastadas que 
se sentem na obrigação religiosa de salvar 
essas “pobres crianças de seu destino” 
(LEITE, 2015, p.12) 
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O outro e os direitos humanos 

Entender e reconhecer a pobreza leva a outro 

ponto: conhecer o outro. Quem são esses indivíduos? Quais 

sua dores e lastimações? Onde começou essa exclusão? 

Na história de nosso país, há muitos casos que 
demonstram a forma como as elites, sejam 
coloniais, sejam imperiais, sejam 
republicanas, produziram o estado 
deinferioridade social e econômica de diversos 
povos, desde os que aqui se encontravam antes 
da vinda dos europeus (os indígenas) aos que 
foram trazidos como escravos (os africanos). 
No Brasil, o indígena foi deixado à margem 
do desenvolvimento econômico e cultural, 
mantido em aldeias e reservas, sendo punido 
ao adentrar o mundo do branco sem a devida 
adaptação às normas (daí decorre a visão da 
necessidade de civilização ou mesmo punição 
dos indígenas para que se enquadrem). O 
negro, por sua vez, estava anexado aos meios 
de produção na condição de máquina, 
destituído de sua humanidade mesmo após o 
fim da escravidão, quando foi transformado 
em mão de obra barata ou, inclusive, 
descartável (ARROYO, 2015, p. 28) 

Assim, as minorias foram sendo excluídas e 

discriminadas desde a formação do povo brasileiro 

contribuindo para esse quadro. Agrava essa situação a 

continuidade dessa exclusão, essa ação de colocar esses 

indivíduos à margem da sociedade. Conforme Rego e 

Pinzani “...o hábito de conviver com a injustiça, o 

desrespeito e com a desigualdade torna todos os habitantes de 

uma nação embrutecidos e insensíveis à dor do outro” (2015, 

p.09). 
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Fala-se muito na garantia de direitos, todavia 

quando não se respeita, por exemplo, o direito de ir e vir, de 

ter atendimento médico de qualidade, quebra-se a empatia 

pelo outro. Soma-se a isso também a violência simbólica de 

Pierre Bordieu que legitima a cultura dita da elite ao impor 

aquilo que acham certo. Segundo Rego e Pinzani: 

Um exemplo de como isso se dá na Escola é 
quando alunos de determinadas regiões ou em 
condições socioculturais marginalizadas são 
discriminados por falarem de uma forma 
diferente daquela que é definida pela 
gramática prescritiva como sendo “a forma 
correta” de expressão da língua. Essa 
discriminação, feita inclusive por parte dos 
professores e demais funcionários, difunde o 
que se entende como preconceito linguístico, 
de forma que a escola passa a ser um local 
violento e extremamente desagradável para 
esses alunos, que continuam a frequentá-la de 
cabeça baixa ou a abandonam, acreditando na 
imposição de que a sua expressão linguística 
e, consequentemente, a cultural são 
naturalmente inferiores. Sabemos, todavia, 
que as línguas variam ao longo do tempo e 
não são homogêneas; inclusive, a expressão 
entendida como a “correta” passa por essas 
modificações, ou seja, não há nada que 
garanta esse status de uma língua como a 
única correta, a não ser a convenção e a 
arbitrariedade (2015, p.54) 

Essa violência perpassa todos os segmentos, 

não somente as instituições educacionais. A afirmação aos 

direitos humanos se consolida à medida que os indivíduos 

tomam conhecimento de que são detentores de direitos, de 

que fazem parte de um meio social e que suas práticas 

afetam toda uma comunidade. Por isso a importância do 
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saber, por exemplo, no momento de uma eleição 

presidencial. A democracia se faz naquele momento onde a 

escolha de um presidente está nas maõs da população e não 

pode ser tomada de qualquer jeito. O cidadão tem direito de 

escolha assim como tem direito de saber sobre a conduta e 

metas de um candidato para validar seu voto. Desta maneira, 

ter conhecimento implica numa série de ações que 

comprometem a vida em sociedade. 

A garantia aos direitos humanos é 

inquestionável, todavia a sua aplicação ainda encontra- se 

longe da realidade. Nas grandes metrópoles é comum o 

desrespeito ao direitos básicos do cidadão tais como 

moradia, habitação, educação e saúde. Nos telejornais, 

comumente se veem notícias de maus tratos a pessoas em 

situação de vulnerabilidade, exploração sexual, trabalho 

escravo, principalmente os mais pobres. 

A escola, os territórios e o currículo 

O currículo de ensino pode muitas vezes 

negligenciar as minorias quando não trata de assuntos 

pertinentes a essas questões. A diversidade cultural, como o 

próprio nome diz, é um mundo distinto de indivíduos, 

formas de pensar, de agir, de viver e conviver. É muito 

complicado, na maioria das vezes, tratar de certos temas em 

sala porque o docente não foi preparado para isso em sua 
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formação e as capacitações existentes deixam muito a 

desejar. 

O currículo também não beneficia as 

particularidades de cada região, sua fala, seus costumes ou 

ocorre o contrário, acham que tratando apenas disso estão 

formando cidadãos críticos e contribuindo com a 

diversidade social. Os livros didáticos são elaborados 

pensando num aluno ideal, num aluno de família classe 

média (alta), um aluno que tem tempo para ser criança, com 

boa estrutura familiar, num aluno branco. O aluno preto, o 

aluno indígena, o aluno homoafetivo, muitos não se 

encontram na escola. Encontrar no sentido de “ser a escola”, 

de se ver como pessoa e ser respeitado em sua 

individualidade. Assim “... os movimentos sociais lutam por 

uma escola que dê centralidade aos sujeitos; reconheça, 

acolha e valorize a diversidade; dialogue com a cidade e se 

comprometa com a transformação social” (LEITE; 2015, 

p.18). 

Nesse sentido, o que significa o diálogo da 

escola com o território? O que significam os “territórios 

educativos”? A escola está inserida num meio social onde 

existem diversos outros elementos que compõem um 

território: comércios, bares, praças, posto de saúde, entre 

outros. Todavia, os muros não permitem que os alunos 

vejam a escola pertencente ao meio nem a escola coloca isso 
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para os estudantes. É bastante comum a prática de passeios 

pelo bairro onde a escola reside, mas esse passeio muitas 

vezes não contempla realmente o território enquanto meio 

social da criança e sua família. Trata- se apenas de uma 

observação sem objetivo esclarecido. Torna-se necessário 

sentir-se parte do meio. 

O território, na perspectiva de Santos (2005), 
não é apenas natureza, pois pressupõe 
também o sentimento de pertença, de 
identidade. Não há como desvincular nossa 
história dos lugares em que vivemos, não há 
como arrancar de nossa identidade os espaços 
que nos (de)formaram (LEITE; 2015, p.28). 

Utilizar o território com o conceito de 

território educativo viabiliza o processo de pertencimento, 

de estar naquele meio social como agente transformador. É 

aqui que entra o currículo: entendê-lo como documento 

norteador também das relações sociais que se estabelecem 

entre escola, criança e mundo. 

As diretrizes curriculares nacionais para a educação 
infantil 

As diretrizes curriculares nacionais para 

educação infantil25 trata-se de um documento que, articulado 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

                                                             
25 Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias 
=9769- diretrizescurriculares-2012&category_slug=janeiro-2012-pdf&Itemid=30192 
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Básica, reune princípios, fundamentos e procedimentos 

definidos pela Câmara de Educação Básica do Conselho 

Nacional de Educação, para orientar as políticas públicas e a 

elaboração, planejamento, execução e avaliação de 

propostas pedagógicas e curriculares de Educação Infantil. 

Para se entender melhor faz-se necessário a 

compreensão de dois conceitos: criança e currículo. Criança 

é sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações 

e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade 

pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, 

observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos 

sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (DCNEI, 

2010). Curículo, conforme as diretrizes, é um conjunto de 

práticas que buscam articular as experiências e os saberes 

das crianças com os conhecimentos que fazem parte do 

patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e 

tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento 

integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. 

Fica claro que a criança, ser produtor de 

cultura, quando estimulada por um currículo tal qual o 

conceito acima, prepara-se efetivamente para construir sua 

própria história. Todavia, promover o desenvolvimento 

integral da criança instigando-a a ser produtora de cultura 

fica prejudicada caso não se leve em consideração a pobreza 

e a desigualdade social, pois a proposta pedagógica deve 
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promover a igualdade de oportunidades educacionais entre 

as crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao 

acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da 

infância (DCNEI, 2010). 

A expressão currículo costuma ter sua 

definição associada à grade disciplinar, parâmetros 

educacionais, técnicas utilizadas no contexto educacional 

e/ou o estilo de abordagem do docente, todavia, 

compreender seu amplo conceito, vai muito além, 

implicando conhecer suas dimensões: social, política, 

econômica e cultural, o que possibilitará entender as 

influências diversas dos contextos de desenvolvimento 

curricular como uma dimensão vastamente diversa e 

composta. Conforme Arroyo: 

Exprime a ideologia, as relações de poder e a 
cultura de cada unidade escolar. O currículo 
nunca é neutro. Podemos, por exemplo, 
reproduzir as desigualdades e injustiças 
sociais ou contribuir para a construção de uma 
sociedade efetivamente democrática. 
Convivemos com três tipos de currículo: um 
formal, um real, e um oculto (2015, p.7) 

Historicamente, o termo currículo se relaciona 

a uma proposta de domínio do ensino e da aprendizagem, 

caracterizando um instrumento facilitador da administração 

escolar. Essa concepção torna-se incompleta na atualidade, 

posto que o currículo passa a ser considerado um conjunto 

de experiências, vivências e atividades convergentes para 
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objetivos educacionais. Fatores externos ao ambiente 

escolar, inter e transdisciplinares, complementam os 

conceitos já determinados e passam a compor o currículo, 

como os aspectos socioeconômicos. 

Como elemento facilitador do processo 

pedagógico, e que vai além de práticas de ensino para o 

desenvolvimento no âmbito educacional, o currículo 

prescinde do conhecimento da realidade escolar a qual está 

imposta. Desta forma, identifica-se a necessidade de se 

incorporar a pobreza a esse mecanismo, visto que milhões 

de crianças e adolescente em situação de pobreza e de 

extrema pobreza estão inseridos nos espaços escolares, e 

tem sua realidade negada ao passo que não se propõe 

discutir a formação social dessa condição inseridas 

formalmente no contexto curricular. 

De acordo com Arroyo, os currículos têm 

ignorado a pobreza e os pobres como coletivos, e isso 

resulta exatamente no oposto do que a educação promete, 

contribuindo para manter os indivíduos atolados em formas 

de viver distintas. Ora, se não conhecem a origem da pobreza, 

seu contexto histórico, as condições que favorecem sua 

manutenção, como poderão identificar possibilidades de 

supressão? Essa é razão pela qual a pobreza deve constar 

nos currículos escolares e ser difundida como 
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conhecimento a ser apropriado, tornando a escola, 

efetivamente, um espaço democrático de discussões. 

A pobreza ainda é vista sob a ótica da 

moralização, em que o indivíduo pobre não supera essa 

condição por ser preguiçoso, por não ter determinação, 

todavia, existem condições que favorecem e determinam o 

distanciamento das possibilidades entre ricos e pobres, esses 

determinantes precisam ser discutidos no âmbito da 

produção do conhecimento, pois só a partir deste é que os 

pobres terão compreensão de sua própria condição. 

Incorporar a pobreza ao currículo significa 

contribuir para superar a visão moralizadora que se tem dos 

pobres, pois a partir da compreensão de sua formação social, 

das realidades a eles impostas, de suas vivências 

excludentes, será possível, dentre outras questões, 

compreender suas necessidades, e ainda o contexto de 

criação de determinadas políticas públicas: seus critérios, 

objetivos e impactos. 

Para o autor, os currículos definem a maneira 

como os alunos pobres serão percebidos no ambiente 

escolar, em suas mais diversas variáveis: 

As formas como os currículos abordam a 
pobreza e os (as) pobres – seja contemplando-
os, seja ignorando-os –, tanto na formação de 
professores como na Educação Básica, 
refletem-se nas maneiras adotadas pelas 
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escolas para tratar os(as) alunos(as) pobres, 
suas famílias e suas comunidades. Buscar esse 
entendimento é um desafio que precisamos 
encarar de frente para procurar, em conjunto, 
alternativas que viabilizem, de fato, uma 
escola de qualidade para todos e 
todas.(ARROYO, 2015, p.9) 

 

A realidade observada no Brasil é de 

exclusão, não apenas pela pobreza em si, mas pela ausência 

de discussão, dessa condição nos espaços educacionais, essa 

alienação favorece a reprodução dos ciclos de vivência da 

pobreza, visto que, impede que o indivíduo identifique os 

fatores determinantes e condicionantes para essa condição, e 

fortalece também a manutenção da relação de superioridade 

entre ricos e pobres, seja pelo acesso irrestrito ao 

conhecimento, seja pelo acúmulo de recursos financeiros. 

O silêncio com relação a inserção da pobreza 

no currículo, e sua discussão nos espaços escolares, supõe, o 

favorecimento daqueles que se apropriam da pobreza e suas 

variações, seja politicamente ou economicamente, aos 

pobres resta permanecer de olhos vendados ante sua própria 

realidade, e com possibilidades restritas de superação. 

As diretrizes educacionais apontam a educação 

como elemento fundamental para combater a pobreza, 

contudo, a produção histórica e as vivências da pobreza 

estão excluídas do contexto educacional, a escola fortalece 
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um discurso, desenvolvimentista, de que o progresso e a 

ascensão financeira são conquistados através do processo 

escolar. Segundo Arroyo: 

A visão desenvolvimentista entende que, 
enquanto os (as) pobres, desde crianças, não 
aderirem a essa concepção linear e progressiva 
de desenvolvimento que os currículos lhes 
oferecem, continuarão atolados no círculo 
fechado da tradição, do misticismo, da 
ignorância, causadores de sua condição de 
pobres.(2015, p.13) 

A escola com seu currículo vigente terminam 

por contribuir para reforçar o processo moralizador da 

pobreza, culpabilizando o indivíduo pobre por sua condição 

de pobreza, propõe a ideia de que, formando profissionais 

apenas para o mercado de trabalho, proporcionará o 

rompimento com os ciclos viciosos de pobreza, através da 

criação de outras oportunidades, possibilidades, 

desprezando, portanto, a necessidade de se discutir o 

contexto social em que se construiu a realidade vivenciada 

por parte expressiva de seus discentes. 

A articulação entre currículo e pobreza 

pressupõe romper com paradigmas que, muitas vezes, 

podem acabar na negação da forma como a própria escola se 

percebe. É preciso, portanto, entender que o currículo 

educacional não pode violar o direito do indivíduo saber-se 

pobre, e é esse conhecimento que contribuirá para superar 

essa visão ideológica da mobilidade social através do êxito 
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escolar, bem como dos processos rigorosos e mecanizados 

de avaliação. 

O indivíduo pobre precisa conhecer sua 

realidade, todavia, conhecer a pobreza e seus determinantes 

não deve ser uma ação exclusiva dos que são pobres, é 

fundamental que toda a sociedade se aproprie desse 

conhecimento, visto que, o pensamento coletivo contribui 

em grande parte para a formação de posicionamentos 

preconceituosos acerca da identidade dos pobres. 

Se os currículos dizem respeito também às 

influências sociais dos docentes, é fundamental que estes 

estejam atentos a essas discussões de modernização das 

perspectivas curriculares, visto que, além de propiciar aos 

alunos a possibilidade de compreender seu contexto social e 

histórico, poderá ainda agregar conhecimento aos 

professores. 

Tornar o aluno pobre, conhecedor de sua 

realidade, permite refletir, de forma crítica, sobre os 

problemas sociais por ele vivenciados, contribuindo para a 

formação de sujeitos sociais capazes de se posicionar ante as 

realidades sociais e econômicas impostas. 
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Aspectos metodológicos 

Seguindo a linha de trabalho: Pobreza e 

Currículo: uma complexa articulação, com o tema relação 

pobreza e educação: uma questão social, elaborou-se o 

seguinte problema: Como as questões sociais que envolvem 

pobreza e a desigualdade social são colocadas no currículo 

para a educação infantil? Tendo como objetivo geral 

compreender como as questões que envolvem pobreza e 

desigualdade social são tratadas no campo educacional, o 

saber-se pobre, especificamente no currículo da educação 

infantil e específicos comparar o currículo ideal com o 

currículo real e analisar o currículo em relação a temática 

pobreza e desigualdade social, verificou-se que a 

modalidade de pesquisa que deu suporte ao estudo é 

qualitativa, tratando-se de uma pesquisa documental. A 

escolha dessa modalidade de pesquisa se deu porque: 

A pesquisa documental, bem como outros 
tipos de pesquisa, propõe-se a produzir novos 
conhecimentos, criar novas formas de 
compreender os fenômenos e dar a conhecer a 
forma como estes têm sido desenvolvidos. Ela 
pode ser utilizada no ensino na perspectiva de 
que o investigador “mergulhe” no campo de 
estudo procurando captar o fenômeno a partir 
das perspectivas contidas nos documentos, 
contribuindo com a área na qual ele se insere, 
seja na área da educação, saúde, ciências 
exatas e biológicas ou humanas. A pesquisa 
documental consiste num intenso e amplo 
exame de diversos materiais que ainda não 
sofreram nenhum trabalho de análise, ou que 
podem ser reexaminados, buscando-se outras 
interpretações ou informações 
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complementares, chamados de documentos 
(FR). 

O contexto da pesquisa são as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Infantil, 

caracterizando-se como documento elaborado para 

direcionar o currículo da educação infantil. Justifica- se a 

escolha desse contexto tendo em vista a temática do curso, 

interessante verificar como os elementos do currículo para a 

educação infantil tratam a pobreza e a desigualdade social 

efetivamente. Entendendo Educação infantil como: 

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 (p.13) 

Como se trata de uma pesquisa documental, 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (DCNEI) serão o principal ponto da pesquisa. O 

documento foi retirado do portal do Ministério da Educação. 

Foram mobilizadas no estudo através de análise do 

documento e fundamentação teórica em outros livros, 

incluindo os materiais estudados no decorrer do curso. O 

estudo procurou responder os seguintes questionamentos: o 

currículo da educação infantil foi elaborado considerando os 

aspectos que envolvem a pobreza e a desigualdade social, o 
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saber-se pobre? O currículo pesquisado é o ideal para 

crianças pobres? 

ANÁLISE DOS DADOS 

Análise das DCNEI: uma abordagem social 

A escola pode transformar a comunidade ao ser 

uma escola aberta. Paulo Freire muito citou o poder 

transformador da educação para as pessoas mudarem sua 

própria história e serem protagonistas de uma nova. 

Entender que a transformação social inicia na escola ao 

fazer o sujeito refletir sobre o meio. Conforme o educador 

citado não basta saber escrever que Eva viu a uva. É 

necessário saber quem é Eva, quem produziu a uva e quem 

vai lucrar com ela. Assim, conforme Leite: 

... uma escola que se comprometa com a 
transformacão social precisa se posicionar 
diante das desigualdades sociais, lutando para 
combatê-las e buscando, junto com os 
movimentos sociais, construir uma sociedade 
mais justa e democrática. Para isso, é preciso 
que sejam repensadas suas práticas, sua 
cultura e sua relação com a sociedade (2015, 
p.31) 

Todavia, tratar sobre esse direito na escola 

não é tão simples quanto se mostra. Isto acontece porque se 

tem enraizado uma visão simplista sobre a pobreza e a 

desigualdade social. Atividades reflexivas sobre o tema, na 

maioria das vezes, resumem-se a redações propostas com o 

intuito de preparar o aluno para avaliações posteriores. 
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O direito de saber-se pobre vai além de 

tarefas escolares como o citado acima. É mostrar ao aluno as 

condições que levaram determinada comunidade a ser 

pobre. Seja historicamente, politicamente. Relacionar os 

sujeitos, suas vivências de mundo, experiências trocadas em 

grupo, debates, entre outros. 

Um dos primeiros passos para oferecer 

esse direito de saber-se pobre é reconhecer que esses 

indivíduos são sujeitos de saberes. Paulo Freire muito citou 

essa questão de conhecimentos diferentes. Não se trata de 

saber mais ou saber menos, mas cada pessoa possui saberes 

que os distinguem dos demais. Esse reconhecimento dos 

empobrecidos constrói um currículo que se articula com a 

pobreza. 

Reconhecer os coletivos empobrecidos como 
sujeitos de saberes, reconhecer esses “outros” 
saberes, outros modos de pensar, outras 
leituras de si e de mundo, outras culturas 
passará a ser central na construção de 
currículos que se articulem com a pobreza, 
que dialoguem com os coletivos 
empobrecidos e seus filhos e filhas no 
percurso escolar, não como atolados na 
irracionalidade, mas trazendo outra 
racionalidade. (ARROYO, 2015, p.22) 

A articulação deve ocorrer de tal forma que 

não seja tratada somente didaticamente, mas esteja incutida 

na prática pedagógica do docente. Uma comparação para se 

entender esse pensamento, por exemplo, numa aula de 

português a professora inserir uma aula de leitura. É até 
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paradoxal, pois a leitura já encontra-se incutida em todas as 

disciplinas. Assim, utilizar a leitura não significa separá-la da 

disciplina de língua portuguesa. 

Dessa forma, deve ocorrer com o tratamento 

do direito de saber-se pobre. Não deve ser tratada 

separadamente como se fosse algo para ser dito 

simplesmente. O direito de saber-se pobre deve estar no 

cotidiano escolar, tratado transversalmente por todos os 

profissionais da educação. 

Alguns caminhos no currículo escolar podem 

contribuir para garantia desse direito, tais como:considerar 

as diferenças regionais e culturais; valorizar os saberes 

trazidos pelos alunos; refletir sobre os problemas sociais de 

existência e resistência da pobreza. Um exemplo, os 

brinquedos das crianças. É clara a diferença entre os 

brinquedos de crianças pobres e ricas. Um bom meio para 

refletir com as alunos sobre a pobreza, enquanto uns possuem 

um carrinho com controle outros tem um carrinho feito de 

lata artesanalmente. 

Ressalta-se que muitas ações podem ser 

desenvolvidas na escola ou em outros espaços para mobilizar 

educandos, pais, professores e comunidade nessa direção de 

garantir o direito de saber-se pobre. Na escola, valorizar 

cada saber; em outros espaços garantir direitos de saber-se 
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pobre através de políticas públicas nas áreas de saúde, 

educação, assistência social, habitação, transferência de 

renda. 

As DCNEI: o ideal e o real 

A pesquisa baseou-se em responder a dois 

questionamentos: as DCNEI consideram os aspectos que 

envolvem a pobreza e a desigualdade social? O currículo é o 

ideal para crianças pobres? Assim, analisou-se, nas DCNEI, 

a concepção da proposta pedagógica, seus objetivos e 

princípios, pois se entende que é a partir daí que essas 

questões podem ser refletidas. 

Sobre o primeiro questionamento, ressalta-se 

que a concepção da proposta pedagógica diz que se deve 

promover “a igualdade de oportunidades educacionais entre 

as crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao 

acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da 

infância” (DCNEI, 2010, p. 17). Essa vivência da infância 

traz outros questionamentos. Ser criança no mundo atual é 

diferente em cada meio social. Crianças com poder 

aquisitivo maior, e isso é notório, tem seu tempo preenchido 

com cursos, aulas particulares, estudam em colégios 

privados, para citar alguns exemplos, tem acesso a 

alimentos saudáveis, brinquedos educativos e tecnológicos, 

acompanhamento médico. 
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A criança pobre vai a escola muitas vezes por 

conta da merenda, pois não possui nada para comer em casa. 

Não fazem cursos e nem conhecem as novas tecnologias. Há 

ainda inúmeros casos de trabalho infantil, ou seja, essas 

crianças não vivem a infância com suas peculiaridades e 

brincadeiras. Conforme Arroyo: 

As vivências da pobreza se manifestam nos 
corpos precarizados de crianças e 
adolescentes, que chegam às escolas já 
condenados precocemente a vidas fragilizadas 
pela desnutrição e pela fome. Desses corpos 
vêm apelos para que sejam revistos 
amplamente currículos, conhecimentos, 
didáticas e tempos-espaços escolares (p. 32) 

Na escola, essa igualdade de oportunidades a 

que se refere as diretrizes, não funciona tão bem quanto no 

papel. Garantir essa igualdade pressupõe uma série de outros 

elementos. O conhecimento do território, conhecimento 

sobre a garantia do direito de saber-se pobre e principalmente 

conhecimento das famílias e suas vivências de pobreza. 

A chegada de milhões de crianças, 
adolescentes, jovens e adultos às escolas, 
carregando vivências de ambientes 
precarizados, pressionam os currículos a 
repensarem os conhecimentos sobre o espaço. 
Nas concepções de espaço predominantes nos 
currículos, nem sempre há lugar para essas 
vivências tão fragilizadas dos lugares da 
pobreza. As noções que os currículos atuais 
privilegiam são genéricas, globais, distantes da 
diversidade de vivências do espaço, da 
diversidade de coletivos sociais, ou seja, sem 
sujeitos concretos. Nesse modelo, predomina 
o estudo dos ambientes por recortes 
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administrativos (municípios, estados, nação), 
regiões (Norte, Nordeste, metrópole, cidade, 
campo), regiões de produção (agrícola, 
pecuária, leiteira, industrial), e não há 
destaque para os espaços reais advindos das 
ações humanas. Por esses motivos, os 
currículos necessitam de constantes revisões, 
para abarcar todas as multiplicidades de 
vivências (ARROYO, p.29) 

Garantir igualdade de oportunidades torna-se 

o maior desafio da escola quando se trata de envolver 

aspectos relativos à pobreza e a desigualdade social. 

Conforme Arroyo, na citação acima, de nada adianta ter um 

recorte de estudo por regiões se não houver a compreensão 

de como esses espaços são formados e vistos pela 

sociedade. O autor ainda cita que “... é justo que os alunos e 

as alunas compreendam que viver em espaços de pobreza 

significa reconhecer que o ambiente urbano ou do campo é 

resultado de processos políticos, econômicos e sociais” 

(p.34). 

Na Educação Infantil, como não há essa 

divisão de matérias em áreas do conhecimento, como 

acontece nos ensinos fundamental e médio, as DCNEI 

tornam-se o principal, e talvez único, documento para 

nortear o trabalho docente. Por este motivo os objetivos e 

princípios devem deixar claro que o “saber-se pobre” é 

direito de todos. 

A proposta pedagógica das diretrizes devem 

também oferecer condições e recursos para que as crianças 
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usufruam seus direitos civis, humanos e sociais (p.17). 

Nesse contexto, as diretrizes poderiam considerar so 

aspectos sociais que envolvem pobreza e desigualdade. Na 

elaboração, sente-se a ausência de termos específicos para 

tratar essa temática já que as DCNEI são um documento que 

norteiam o trabalho pedagógico para educação infantil, 

incluindo tanto os sistemas de educação municipal, como as 

escolas e a própria prática em sala de aula. 

As diretrizes trazem pontos onde se pode 

entender que as relações sociais que tratam a pobreza e a 

desigualdade são consideradas, todavia se encontram de 

forma implícita, cabendo aos gestores ou os professores 

entender como acontecem essas relações, na prática, entre 

pobreza, desigualdade social, escola e currículo, rompendo 

com “...relações de dominação etária, socioeconômica, 

étnicoracial, de gênero, regional, linguística e religiosa” 

(DCNEI, 2010, p.17). 

No ponto em que trata sobre a organização de 
tempo, espaço e materiais, as DCNEI assim 

dizem: 

Para efetivação de seus objetivos, as 
propostas pedagógicas das instituições de 
Educação Infantil deverão prever condições 
para o trabalho coletivo e para a organização 
de materiais, espaços e tempos que 
assegurem: (...) - A indivisibilidade das 
dimensões expressivomotora, afetiva, 
cognitiva, linguística, ética, estética e 
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sociocultural da criança; - A participação, o 
diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o 
respeito e a valorização de suas formas de 
organização; -O estabelecimento de uma 
relação efetiva com a comunidade local e de 
mecanismos que garantam a gestão 
democrática e a consideração dos saberes da 
comunidade (p.19) 

Não dissociar a dimensão sociocultural da 

criança talvez seja um dos principais pontos das diretrizes, 

incluindo a relação entre escola e comunidade (conhecimento 

do território). A indivisibilidade dessa dimensão, juntamente 

com as outras, mostram que o currículo para a educação 

infantil é o ideal, todavia nem sempre torna-se real. 

Considerações finais 

A escola tem muitas vezes tratado 

equivocadamente sobre a temática de saber-se pobre. A 

criança, o adolescente, o jovem, os adultos, com vivências 

com a pobreza, não são tratados como pertencentes numa 

sociedade. O currículo não traz ideias que envolvam 

efetivamente todas as classes sociais, principalmente 

aqueles que vivem em situações de pobreza. 

O direito de “saber-se pobre” deve estar 

incutido nas instituições educacionais, no currículo e com 

clareza no fazer pedagógico. Conhecer no sentido de 

entender os condicionantes sociais e políticos os quais 

determinam a pobreza e os territórios onde habitam. Saber 
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que existe uma visão moralizante da pobreza que trata os 

indivíduos de maneira discriminatória em função de um 

status socioeconômico. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil molda-se como documento que norteia o 

currículo para crianças de 0 a 5 anos. O documento inclui 

muito bem as questões sociais que envolvem educação e os 

saberes da comunidade. Contudo, sente-se falta de termos 

como pobreza e desigualdade dentro da proposta curricular 

para este documento seja qualificado tanto como ideal para 

crianças pobres quanto real, ou seja, de ser feito na prática. 

É necessário o reconhecimento da pobreza, 

entender que ela existe e que sua ausência em um 

documento tão necessário como as DCNEI contribui, 

mesmo que de forma pequena, para que as vivências de 

pobreza não sejam quebradas. 

A temática aqui exposta não se esgota neste 

trabalho. Propõe-se uma investigação dentro das unidades 

escolares de educação infantil, pois como se sabe o 

conhecimento não termina em uma só pesquisa. 
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RESUMO 

A psicomotricidade é de suma importância para a Educação 
Infantil que, aliada à prática educativa do professor, pode 
contribuir na construção do conhecimento e 
desenvolvimento da criança. Portanto, este estudo tem como 
propósito aprofundar as discussões sobre a psicomotricidade 
aliada à prática educativa do professor desse nível escolar, 
de modo a conscientizar os educadores de que as atividades 
fundamentadas nos aspectos psicomotores podem agregar 
experiências sensoriais, motoras, afetivas e sociais repletas de 
significados. Para o desenvolvimento deste estudo, adotou-se 
como metodologia a pesquisa bibliográfica, que está pautada 
em publicações de artigos lidos e estudados de diversos 
autores que possibilitaram compreender o papel relevante da 
psicomotricidade no âmbito da educação infantil e suas 
contribuições para a prática educativa do professor e para o 
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desenvolvimento das crianças. A análise dos estudos 
realizados mostra a necessidade de que os educadores do já 
referido nível educacional tenham a formação e o 
conhecimento sobre as práticas psicomotoras. Por outro 
lado, percebe-se, ainda, que há uma grande preocupação 
com o desenvolvimento global da criança, visto que 
prevalece a ideia de que esse nível escolar, no qual ela se 
encontra, é considerado uma etapa preparatória para o 
ingresso da criança ao Ensino Fundamental. 

Palavras-chave: Psicomotricidade. Educação Infantil. 
Desenvolvimento da Criança. 

ABSTRACT 

Psychomotricity is of paramount importance for early 
childhood education, which, together with the teacher's 
educational practice, can contribute to the construction of 
children's knowledge and development. Therefore, this 
study aims to deepen the discussions about psychomotricity 
allied to the educational practice of teachers at this school 
level, so as to educate educators that activities based on 
psychomotor aspects can add sensorial, motor, affective and 
social experiences full of meanings. For the development of 
this study, a bibliographical research was adopted as a 
methodology, based on publications of articles read and 
studied by several authors that made it possible to 
understand the relevant role of psychomotricity in the field of 
early childhood education and its contributions to the 
educational practice of the teacher and for the development 
of children. The analysis of the studies carried out shows the 
need for educators of the aforementioned educational level 
to have the training and knowledge about psychomotor 
practices. On the other hand, it is also perceived that there is 
a great concern with the overall development of the child, 
since the idea prevails that this school level, in which it is 
found, is considered a preparatory stage for the child's 
Elementary School. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho aborda a temática 

intitulada “A psicomotricidade aliada à prática educativa 

do professor da educação infantil” que tem como objetivo 

principal discutir sobre a relevância da psicomotricidade 

para a Educação Infantil (EI), no que diz respeito ao papel 

da educação psicomotora no ambiente escolar e na 

aprendizagem dos educandos da primeira infância, de modo 

a entender quais as suas contribuições na prática educativa 

do professor para o desenvolvimento desses discentes no 

processo de ensino e aprendizagem. 

Esta temática surgiu do interesse em discutir 

sobre a psicomotricidade no âmbito da educação infantil e 

suas contribuições no processo de ensino e aprendizagem 

para o desenvolvimento das crianças. A partir dessa 

proposta, é importante refletir acerca do papel relevante da 

temática em estudo na prática educativa do docente da 

educação infantil, de modo a entender como as técnicas 

proporcionadas por esta ciência podem auxiliar o 

aprendizado de estudantes em seus primeiros anos de vida, 

quando entram na fase escolar. 

A abordagem sobre este assunto tem como 

objetivo primordial aprofundar as discussões sobre a 
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psicomotricidade voltada à EI por meio do embasamento 

teórico de diversos estudiosos renomados na área que 

enfatizam em suas ideias a ampliação do entendimento de 

que a educação psicomotora, aliada ao processo de ensino e 

aprendizagem, deve proporcionar às crianças possibilidades 

para permitir seu desenvolvimento nos aspectos afetivo, 

social, lógico, conceitual e psicomotor. 

A psicomotricidade tem um papel relevante 

no processo de ensino e aprendizagem da EI, a qual prevê a 

formação de uma base indispensável para o 

desenvolvimento da criança por estar intimamente ligada 

aos aspectos afetivos com a motricidade, com o simbólico e 

com o cognitivo. Proporcionando, desse modo, a 

compreensão da forma como a criança toma consciência do 

seu corpo e das possibilidades de se expressar por meio 

dele, localizando-se no tempo e no espaço. 

Para a realização desse estudo, utilizou-se a 

pesquisa bibliográfica como percurso metodológico. Sendo, 

portanto, o lócus de pesquisa para o desenvolvimento das 

discussões aqui apresentadas, os sites da internet que contêm 

artigos científicos tais como: periódicos de revista, livros, 

dentre outras publicações, em eventos acadêmicos, com 

ideias de variados autores que tratam de assuntos 

encontrados em bancos de dados no Google relacionados ao 

tema em foco. 
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Os materiais pesquisados possibilitaram a 

análise e a interpretação de uma infinidade de 

conhecimentos válidos para o enriquecimento sobre este 

assunto, com embasamento teórico, dando credibilidade na 

elaboração deste artigo que pode ampliar,  ainda mais, a 

discussão fundamentada nos pressupostos dos teóricos 

estudados. Favorecendo, dessa maneira, a compreensão e a 

reflexão a respeito, inclusive, das metodologias do docente. 

Percebeu-se, também, nas leituras feitas, que ainda há uma 

forte necessidade de uma formação voltada aos educadores 

que atuam na educação infantil, com base nos aspectos 

psicomotores, e a falta de conscientização, muitas vezes, por 

parte de alguns educadores em propor atividades em suas 

práticas educativas, baseadas na concepção da 

psicomotricidade para possibilitar o desenvolvimento 

infantil. 

Este estudo tem como intuito mostrar que a 

educação psicomotora, ao ser usada na prática educativa do 

professor da educação infantil, pode contribuir de forma 

prazerosa para o processo de construção do conhecimento e 

desenvolvimento global da criança. 

Com o aprofundamento deste assunto, espera-

se levar os educadores a refletirem sobre suas atividades 

propostas e suas metodologias utilizadas em sala de aula 

para que esses estejam de acordo com as necessidades e 
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interesses das crianças, de modo a possibilitar o 

desenvolvimento de habilidades psicomotoras, tão 

importantes para a vida desse público-alvo. 

1. Referencial Teórico 

1.1 Abordagem Histórica da Psicomotricidade 
 

De acordo com Fonseca (2005), a história da 

psicomotricidade está intimamente ligada à evolução da 

espécie humana, tendo sua origem na resposta adaptativa 

para a sobrevivência e evolução da espécie. Buscando, 

portanto, uma compreensão filogenética da 

psicomotricidade, é possível perceber que a motricidade – 

conceituada como uma característica fundamental de todos 

os seres vivos – e que permite a adaptação ao meio natural, é 

a expressão de três cérebros unificados, conhecido como 

cérebro triúnico, composto pelo paleoencéfalo, mesencéfalo 

e o telencéfalo. Este último, responsável por uma 

motricidade intencional, própria do ser humano, ou seja, 

psicomotora. 

A psicomotricidade é um estudo que aborda a 

significação do corpo ao longo da civilização humana. 

Portanto, a história da psicomotricidade tem seu início desde 

que o homem é humano e, desse modo, traz – desde a 

antiguidade até nos dias atuais – o significado do corpo em 

que sofreu inúmeras transformações (Levin, 2007). Desde os 
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tempos mais remotos, o corpo humano sempre teve uma 

supervalorização e, atualmente, esse pensamento só se 

fortalece com certas imposições sociais, ainda que 

subentendidas. É possível perceber, por exemplo, no 

pensamento da cultura grega, o culto ao esplendor físico, 

retratado, sobretudo, nas suas obras de arte e esculturas 

existentes até os dias atuais nos templos da Grécia. A 

história conta que, por longo tempo, o ser humano foi 

entendido de forma fragmentada, separando o corpo e a alma 

e esse dualismo sempre foi motivo de estudo (ARAUJO; 

SILVA, 2013). 

No entanto, Moraes (2008) esclarece que 

Aristóteles já enunciava um primórdio de pensamento 

psicomotor quando analisou a função da ginástica para um 

melhor desenvolvimento do espírito. Ele afirmava que o ser 

humano era constituído de corpo e alma, e que o corpo 

deveria comandar o homem. Para ele, na procriação, o corpo 

se coloca em primeiro lugar e deve “obediência ao espírito 

da parte afetiva e da razão”. O pensador grego valorizava 

bastante a ginástica, pois ela servia para “dar graça, vigor e 

educar o corpo”. (apud MELLO, p. 115, 1966) 

Para Fernandes e Barros (2015), a educação 

pelo movimento, ao longo do tempo, contribuiu para que 

cientistas e precursores analisassem a evolução da 

motricidade humana como um todo. Os gregos analisavam o 
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corpo negligente em função da mente. Acreditava-se, em 

Eras passadas, que a mente não tinha relação com o corpo e 

seus sentidos. Dessa forma, marcos históricos estimularam 

profissionais ousados a novos estudos sobre motricidade no 

século XIX. Costa (2007) ressalta que foi a partir do século 

XIX que o corpo passou a ser considerado um objeto de 

estudo e despertou o interesse de ciências como a 

Neuropsicologia e a Neurologia, as quais buscavam entender 

a estrutura e o funcionamento cerebral e, mais tarde, a 

Psicologia e Psicanálise que buscavam entender a evolução 

da inteligência e suas perturbações. 

Segundo a Sociedade Brasileira de 

Psicomotricidade - SBP (2003), historicamente, o termo 

psicomotricidade aparece, pela primeira vez, a partir do 

discurso médico, mais precisamente do neurológico, quando 

foi necessário, no início do século XIX, nomear as zonas do 

córtex cerebral situadas mais além das regiões motoras. 

Com o desenvolvimento e as descobertas da neurofisiologia, 

começam a se constatar que há diferentes disfunções graves, 

sem que o cérebro esteja lesionado ou sem que a lesão esteja 

claramente localizada. 

Considerado o Pai da Psicomotricidade, 

Dupré, neuropsiquiatra francês, em 1909 foi uma figura de 

grande importância para o âmbito psicomotor, uma vez que 

afirmou a independência da debilidade motora com um 
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possível correlato neurológico. Depois disso, ele desvincula 

e estabelece as diferenças entre elas, constatando que é 

possível ter dificuldades motoras sem alterações intelectuais 

e vice-versa (ARAUJO; SILVA, 2013). 

Henry Wallon, em 1925, ocupa-se em estudar 

o movimento humano, dando-lhe uma categoria fundante 

como instrumento na construção do psiquismo. Como 

aponte Jean Lê Camus, Wallon estuda a relação entre 

psicomotricidade e caráter, diferentemente de Dupré, que 

correlaciona a motricidade com a inteligência. Esta 

diferença permite a Wallon relacionar o movimento ao 

afeto, à emoção, ao meio ambiente e aos hábitos da criança. 

Sendo assim, para este autor, o conhecimento, a consciência 

e o desenvolvimento geral da personalidade não podem ser 

isolados da emoção (ANASTACIO, 2006). 

Em 1935, Edouard Guilmain, neurologista, 

desenvolve um exame psicomotor para fins de diagnóstico, 

de indicação da terapêutica e de prognóstico. Em 1947, 

Julian de Ajuriaguerra, psiquiatra, redefine o conceito de 

debilidade motora, considerando-a como uma síndrome com 

suas próprias particularidades. É ele quem delimita com 

clareza os transtornos psicomotores que oscilam entre o 

neurológico e o psiquiátrico. Com estas novas contribuições, 

a psicomotricidade se diferencia de outras disciplinas, 
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adquirindo sua própria especificidade e autonomia (SBP, 

2003). 

Em relação à quando a psicomotricidade se 

desenvolveu no Brasil, Fontana (2012) salienta que passou a 

ser comentada e divulgada, por meio de cursos e cadeiras de 

psicomotricidade em universidades espalhadas pelos estados 

brasileiros. No começo, ela ocorria como recurso 

pedagógico, a fim de corrigir distúrbios e desenvolver 

lacunas de desenvolvimento, pois o público alvo eram 

crianças excepcionais, sendo, então, introduzida em escolas 

especiais. 

1.2 A Importância da Psicomotricidade para o 
Desenvolvimento Infantil 

A psicomotricidade visa demonstrar o quanto é 

importante desenvolver, na criança, aspectos do seu 

comportamento relacionando à criança com seu próprio 

corpo. O movimento está com a criança desde quando ela 

nasce e suas estruturas vão se desenvolvendo a partir de 

alguns elementos que se trabalhados auxiliam no 

desenvolvimento desta até a sua maturação completa 

(BESSA; MACIEL, 2016). Estes autores explicam que a 

psicomotricidade, no desenvolvimento infantil, visa, 

principalmente, favorecer o desenvolvimento cognitivo, 

afetivo-social e psicomotor, procurando sempre envolver 
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jogos e atividades lúdicas para proporcionar um processo de 

ensino e aprendizagem significativo. 

Dentro desta perspectiva, Bessa e Maciel 

(2016) sinalizam que, para facilitar o desenvolvimento da 

criança, a psicomotricidade trabalhará o afetivo, o 

intelectual, o motor, compreendendo sempre a relação que há 

entre motricidade e sentimento. Deve-se compreender, 

portanto, a necessidade de uma formação completa da 

criança, pois o cérebro manda e o corpo obedece. Isso faz 

com que a educação psicomotora seja indispensável nos 

anos iniciais, evidenciando a importância dela desde o 

ensino básico. 

A este respeito, os teóricos dessa área 

enfatizam que o desenvolvimento psicomotor é muito 

importante e a pré-escola tem papel fundamental nesse 

começo escolar, em que a conscientização do corpo e um 

amplo desenvolvimento de seus movimentos vêm por meio 

de jogos e brincadeiras, e a criança aprende e se diverte ao 

mesmo tempo. Além de ela se controlar mentalmente, a sua 

expressão motora lhe proporciona mais aprendizado, 

equilibrando-se melhor diante da sociedade. 

Para Coelho (2012), o desenvolvimento de 

uma criança é o resultado da interação de seu corpo com os 

objetos de seu meio, com as pessoas com quem convive e 

com o mundo em que estabelece ligações afetivas e 
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emocionais. Portanto, o corpo é sua maneira de ser e é por 

meio dele que se estabelece o contato com as entidades do 

mundo, que se engaja e que compreende os outros. 

De acordo com Bessa e Maciel (2016), nos 

anos iniciais, a criança tem uma maior comunicação com os 

estímulos, em que o desenvolvimento é espontâneo e 

considerado uma obra que cada criança faz. Seria essencial, 

segundo estudos de renomados cientistas educacionais e da 

área da psicologia, que toda criança aproveitasse bastante 

sua infância, pois é nesta primeira etapa que ela descobre 

um mundo cheio de coisas interessantes, que se desenvolve 

e consegue interagir afetiva e cognitivamente. 

1.3 O Papel da Psicomotricidade na Educação 
Infantil 

A psicomotricidade, atualmente, é uma ciência 

que tem como um dos objetivos principais fazer com que o 

indivíduo descubra seu próprio corpo em relação ao seu 

mundo interno e externo e sua capacidade de movimento-

ação. O papel da psicomotricidade é auxiliar o indivíduo a 

aprender e integrar sua corporeidade. É, portanto, a 

consciência sobre o movimento que vai da intencionalidade à 

sua manifestação (MORGADO, 2007). Nessa direção, vários 

autores explanam sobre a relevância da psicomotricidade na 

educação infantil. 
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Alves (2003) aponta que, na educação 

infantil, dá-se o início da exploração do mundo, das 

sensações e das emoções. Sendo esta última manifestada 

com maior vigor e intensidade, ampliando estas vivências 

com movimentos mais elaborados. Este é o período em que 

a criança está construindo sua imagem corporal, fase de 

descoberta do seu corpo e do corpo do outro, sendo 

essenciais e necessárias às atividades psicomotoras na 

construção corpórea que podem possibilitar o 

desenvolvimento global do educando. 

Alves (2007) esclarece que a 

psicomotricidade existe nos menores gestos e em todas as 

atividades que desenvolve a motricidade da criança, visando 

ao conhecimento e ao domínio do seu próprio corpo. Por 

isso, ela se torna primordial no processo educativo, o qual 

envolve toda a ação realizada pela criança em seus 

primeiros anos de vida. 

De acordo com o pensamento de Maneira e 

Gonçalves (2015), a psicomotricidade, como sendo uma 

área que tem por objetivo o desenvolvimento motor, 

cognitivo e afetivo, faz- se importante para o trabalho com 

crianças na etapa da EI, uma vez que é por meio de atividades 

psicomotoras que a criança encontra a possibilidade de se 

desenvolver integralmente. 
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Para Santos e Costa (2015), a 

psicomotricidade se relaciona através da ação, como um 

meio de tomada de consciência que une o corpo, a 

mente, o espírito, a natureza e a sociedade. Ainda de 

acordo com estas autoras citadas ela está associada à 

afetividade e à personalidade, pois a criança utiliza seu 

corpo para demonstrar o que sente. Na educação infantil, 

a criança está sempre em busca de experiências e 

novidades em seu próprio corpo, formando ideias, 

conceitos e assim vai, progressivamente, organizando o seu 

esquema corporal. 

Santos (2017) relata que, para a EI, a 

psicomotricidade surge como amparo no processo de 

familiarização da criança com o ambiente escolar. Nessa 

face da vida, tão significativa para a criança, é de suma 

importância que sejam realizadas atividades voltadas para o 

desenvolvimento físico. 

1.4 As Contribuições da Psicomotricidade para a 

Prática Educativa do Professor da Educação 

Infantil 
De acordo com Zimmermann, Cartier, Nunes 

e Barreto (2012), a psicomotricidade deve ser vista como 

algo bom por parte do educador, pois ela auxilia no 

desenvolvimento mental e intelectual da criança, 

desenvolvendo, desse modo, sua boa relação com o mundo 
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que a cerca. O professor deve, portanto, ter consciência da 

importância e da utilidade da psicomotricidade na escola 

como uma ferramenta, pois ela estabelece ações que 

estimulam o movimento espontâneo e as atitudes corporais 

da criança, favorecendo seu processo de ensino e 

aprendizagem. 

Araujo e Silva (2013) esclarecem que é 

importante que o professor da EI tenha consciência de que a 

criança atua no mundo por meio do movimento. Daí a 

importância de o docente conhecer o desenvolvimento 

motor e suas fases, para que seja capaz de propor atividades 

fundamentadas nos conceitos da psicomotricidade, criando, 

assim, currículos e projetos em que as crianças utilizem o 

corpo como meio para explorar, criar, brincar, imaginar, 

sentir e aprender. 

Segundo Nascimento (2014), é importante 

salientar que os profissionais da educação precisam 

conhecer e compreender os conteúdos básicos da 

psicomotricidade, bem como as necessidades e limitações 

psicomotoras da criança em cada fase do desenvolvimento 

infantil. Para tanto, as propostas pedagógicas da EI precisam 

ser rediscutidas nas escolas com mais frequência, 

considerando as necessidades naturais e as potencialidades 

das crianças. 
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Santos (2017) afirma que a psicomotricidade 

contribui de maneira expressiva para a formação e 

estruturação do esquema corporal e tem como objetivo 

principal incentivar a prática do movimento em todas as 

etapas da vida de uma criança. Por meio de atividades, as 

crianças, além de se divertirem, criam, interpretam e se 

relacionam com o mundo em que vivem. Por isso, a 

psicomotricidade é necessária no ambiente educativo da 

primeira infância, pois pode possibilitar a formação da 

consciência corporal. 

A este respeito, o autor salienta que, na 

atualidade, a psicomotricidade ocupa um lugar de destaque 

na educação, buscando valorizar cada vez mais o 

desenvolvimento global da criança, fazendo com que os 

profissionais que atuam nas escolas tenham uma nova visão 

pedagógica voltada realmente para o nível de 

desenvolvimento integral da criança, melhorando a 

qualidade de sua aula e o processo de ensino e 

aprendizagem. Portanto, ela é de fundamental importância 

para a prática educativa dos profissionais da EI. 

2. PERCURSO METODOLÓGICO 

A pesquisa bibliográfica, utilizada para a 

confecção desse trabalho, possibilitou uma esclarecedora 

análise de estudos já realizados a partir de material já 

elaborado, com enfoque de diversos estudiosos da área em 
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destaque, tratando de assuntos relacionados ao tema 

proposto em estudo. Esse tipo de pesquisa permite, ao 

pesquisador, a cobertura de uma gama de conhecimentos de 

forma ampla, com o propósito de analisar a consistência das 

informações apresentadas por esses estudiosos, a fim de 

realizar uma síntese e uma leitura interpretativa das ideias, 

além de estabelecer relações entre os pressupostos teóricos 

dos estudiosos acerca da temática em questão. Gil esclarece 

que: 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com 
base em material já elaborado, constituído 
principalmente de livros e artigos científicos. 
Embora em quase todos os estudos seja 
exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, 
há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a 
partir de fontes bibliográficas. Boa parte dos 
estudos exploratórios pode ser definida como 
pesquisas bibliográficas. (GIL, 2002, p. 44) 

As buscas pelos pressupostos teóricos que 

embasam o presente estudo foram realizadas por meio da 

leitura de artigos e de trabalhos científicos de escritores 

conceituados no tema abordado. Materiais estes publicados 

em sites da internet e disponíveis para consulta em bancos 

de dados tais como: periódicos de revista e publicações em 

eventos, encontrados no Google, livros, etc., com os 

seguintes descritores: história da psicomotricidade, 

educação infantil, prática educativa, criança, 

desenvolvimento infantil, professor, processo de ensino e 

aprendizagem. 
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Os autores, ora pesquisados, abordam a 

trajetória histórica da psicomotricidade, descrevem sobre a 

importância dela para o desenvolvimento da criança e para a 

educação infantil. Os subsídios teóricos dos autores 

pesquisados para o desenvolvimento desse estudo em 

questão proporcionaram, também, a obtenção de 

conhecimentos múltiplos a respeito da relevância da 

psicomotricidade na prática educativa do professor da EI. 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Este estudo partiu do interesse em conhecer a 

trajetória histórica da psicomotricidade, compreender seu 

papel para o desenvolvimento da educação infantil e, por 

fim, analisar suas contribuições para a prática educativa do 

docente desse nível de ensino, de modo a aprofundar as 

discussões acerca dessa temática. 

Diante das ideias de alguns estudiosos acerca 

da psicomotricidade, percebe-se que ainda há uma grande 

preocupação com o desenvolvimento global da criança, 

visto que prevalece a ideia de que a EI é considerada como 

uma etapa preparatória para o ingresso da criança para o 

ensino fundamental. Surgindo, desse modo, a necessidade 

de que os professores que atuam neste nível de ensino 

tenham a formação e o conhecimento sobre as práticas 

psicomotoras, as quais devem ser iniciadas nos primeiros 
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anos de vida. Sendo, pois, fundamental para o 

desenvolvimento infantil. 

No livro “Desenvolvimento psicomotor e 

aprendizagem”, o autor Fonseca (2005) aborda a história da 

psicomotricidade, a partir da compreensão filogenética, em 

que relaciona o desenvolvimento psicomotor do ser humano 

com a evolução da espécie humana que ocorre por meio da 

motricidade e que permite a adaptação ao meio natural. 

Desse modo, Levin (2007) enfatiza, também, em seu livro 

intitulado “A clínica psicomotora: o corpo na linguagem” 

que a psicomotricidade tem seu início desde a existência do 

homem. 

Enquanto os artigos “As contribuições da 
psicomotricidade na educação infantil”  de Araujo e Silva 
(2013), “A importância da psicomotricidade na educação 
infantil” de Moraes (2008) e “Psicomotricidade: conceito e 
história” de Fernandes e Barros (2015) expõem a história 
da psicomotricidade, dando ênfase ao pensamento da cultura 
grega que enunciava um primórdio de pensamento 
psicomotor, por meio da ginástica, na qual passaram a 
analisar e a valorizar o corpo humano, com a concepção de 
que o corpo se movimenta em função da mente. No livro 
“Psicopedagogia & psicomotricidade: pontos de 
intersecção nas dificuldades de aprendizagem” de Costa 
(2007) e nos artigos “Histórico da psicomotricidade” de 
SBP (2003) e “As contribuições da psicomotricidade na 
educação infantil” de Araujo e Silva (2013), os autores 
explicitam que, no século XIX, o corpo passou a ser 
estudado por profissionais da ciência que buscavam 
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entender seu funcionamento e o surgimento de algumas 
perturbações. A partir das descobertas realizadas durante 
o desenvolvimento das pesquisas, percebeu-se a existência 
de diferentes disfunções graves no cérebro, surgindo, então, 
a necessidade de nomear as zonas do córtex cerebral, 
situadas mais além das regiões motoras que, dessa forma, 
apareceu o termo psicomotricidade por meio do discurso do 
médico neurologista Dupré. 

No artigo “A contribuição da educação física 

escolar como auxilio para contornar os problemas de má 

orientação espacial em crianças na idade escolar de 6 a 12 

anos”, a autora Anastacio (2006) relata que Henry Wallon, 

influenciado por Dupré, ocupou- se na construção do 

psiquismo, estudando a relação entre psicomotricidade e 

caráter. No artigo “Histórico da psicomotricidade” de SBP 

(2003) são destacados outros percussores nesses estudos 

como, por exemplo, Edouard Guilmain, que desenvolveu 

um exame psicomotor e Julian de Ajuriaguerra, que 

redefiniu o conceito de debilidade motora. A autora Fontana 

(2012), no artigo “A importância da psicomotricidade na 

educação infantil”, expressa como a psicomotricidade 

desenvolveu- se no Brasil. 

Fazendo um paralelo entre as ideias de 

Morgado (2007), autor do artigo “A importância do 

desenvolvimento psicomotor da criança de 0 a 6 anos”, de 

Alves (2003), autor do artigo “Psicomotricidade: corpo, 

ação e emoção” e de Santos (2017), autor do artigo “A 
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psicomotricidade como importante aliado no 

desenvolvimento de crianças na educação infantil”, 

percebe-se o papel relevante que a psicomotricidade exerce 

na EI, auxiliando o indivíduo a aprender e a integrar sua 

corporeidade, visto que, na infância, a criança está 

construindo sua imagem corporal. A psicomotricidade, 

então, surge no processo de familiarização da criança com o 

ambiente escolar. 

A este respeito, autores como: Maneira e 

Gonçalves (2015), no artigo “A importância da 

psicomotricidade na educação infantil”, Santos e Costa 

(2015), no artigo “A psicomotricidade na educação infantil: 

um enfoque psicopedagógico”, e Alves (2007), no 

livro“Psicomotricidade: corpo, ação e emoção” explicam 

que a psicomotricidade é considerada uma área muito 

relevante na EI que serve como meio para desenvolver a 

motricidade da criança, a qual utiliza seu corpo para 

expressar o que sente por meio do movimento e se 

desenvolver de forma integral. 

Os artigos “A importância da 

psicomotricidade no desenvolvimento das crianças nos 

anos iniciais” de Bessa e Maciel (2016), e “A 

psicomotricidade na educação infantil” de Coelho (2012) 

evidenciaram o quanto a psicomotricidade é importante para 

o desenvolvimento infantil, visto que a criança, desde que 
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nasce, necessita desenvolver suas estruturas e, 

principalmente, seus aspectos de vida. Por isso é que a 

psicomotricidade se torna indispensável nos anos iniciais, 

por facilitar o desenvolvimento psicomotor da criança, de 

modo a possibilitar a interação de seu corpo com o meio em 

que vive, pois é por meio do movimento que ela descobre o 

mundo. 

Em relação às contribuições da 

psicomotricidade para a prática educativa do professor da 

EI, os autores Araujo e Silva (2013), no artigo “As 

contribuições da psicomotricidade na educação infantil” e 

Nascimento (2014), no artigo “Contribuições da 

psicomotricidade para o desenvolvimento infantil” propõem 

uma abordagem que mostra que as propostas pedagógicas 

da EI precisam ser rediscutidas nas escolas e que o professor 

deve conhecer e compreender esse conhecimento, baseando-

se nos conceitos da psicomotricidade, para que possa propor 

atividades na sua prática educativa que estejam 

fundamentadas nos aspectos psicomotores. 

O artigo: “A importância da psicomotricidade 

para crianças de 0 a 3 anos” dos autores Zimmermann, 

Cartier, Nunes e Barreto (2012) esclarece que a 

psicomotricidade pode contribuir na prática educativa do 

professor da EI. Fala-se que, para que isso aconteça, o 

educador deve ter consciência de utilizar a psicomotricidade 
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como estratégia de ensino para proporcionar atividades que 

tornem o processo de ensino e aprendizagem significativo e 

que possa possibilitar o desenvolvimento integral da 

criança. 

Na visão de Santos (2017), no artigo “A 

psicomotricidade como importante aliado no 

desenvolvimento de crianças na educação infantil”, a 

psicomotricidade contribui para a formação e estruturação 

do esquema corporal e incentiva a prática do movimento, por 

isso deve ocupar um lugar de destaque na EI e que os 

profissionais que atuam nas escolas que ofertam esse nível 

de ensino devem inseri-la na sua prática educativa. 

Portanto, ao analisar os artigos pesquisados, 

percebeu-se que os autores demonstraram certa preocupação 

em relação à psicomotricidade no âmbito da EI em suas obras 

quando mencionam que há uma real necessidade de uma 

formação voltada para os educadores com base nos aspectos 

psicomotores e que estes profissionais devem inseri-la em 

sua prática educativa por considerarem essa etapa da 

educação como preparatória para o ingresso ao ensino 

fundamental. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos estudos realizados, constatou-se 

que ainda há uma grande necessidade de uma formação 

continuada, nas escolas que oferecem as séries iniciais, no 
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que se refere ao tema psicomotricidade, a fim de trazer mais 

conhecimentos sobre ela e que estes estejam voltados para 

os educadores que atuam na EI, podendo, então, propor 

atividades na prática educativa que possam possibilitar o 

desenvolvimento de habilidades psicomotoras, tão 

importantes para a vida da criança. 

Em relação à psicomotricidade, inserida no 

âmbito da EI, abordada nos trabalhos científicos dos autores 

pesquisados, observou-se que ela exerce um papel relevante 

no processo de ensino e aprendizagem da primeira infância, 

pois prevê a formação de uma base indispensável para o 

desenvolvimento da criança por estar intimamente ligada 

aos aspectos afetivos, simbólicos e cognitivos, os quais 

proporcionam o conhecimento e o domínio do corpo; 

levando, pois, o educando a se conscientizar sobre seu 

corpo. 

De acordo com os pressupostos dos teóricos 

dos artigos analisados, quanto à prática educativa do 

professor da EI, aliada à psicomotricidade, ficou claro e 

evidente que ela pode contribuir de maneira expressiva para 

a formação e estruturação do esquema corporal, podendo 

incentivar a prática do movimento em todas as etapas da 

vida de uma criança, visto que ela mesma atua no mundo 

por meio do movimento, considerando que os primeiros 
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anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento 

global infantil. 

Conclui-se, desse modo, que os estudos 

analisados mostraram que ainda há uma grande preocupação 

com o desenvolvimento global da criança, visto que 

prevalece a ideia de que a EI é considerada como uma etapa 

preparatória para o ingresso da criança ao ensino 

fundamental. Por isso, faz-se necessário que a 

psicomotricidade esteja aliada à prática educativa do 

professor da EI. 
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EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA RELAÇÃO 
ENTRE A PSICOMOTRICIDADE E O 

DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA28
 

 

Ioneide Maria de Jesus Oliveira29 

 
Resumo 
Este artigo aborda como temática a relação entre a 
psicomotricidade e o desenvolvimento da aprendizagem da 
criança na educação infantil. Trata-se de um olhar para o 
aspecto psicomotor como colaborador do processo da 
aprendizagem nas salas de aula de educação infantil, tendo 
como objetivo geral: Analisar a influência da 
psicomotricidade para a formação da aprendizagem das 
crianças da Educação Infantil. Dessa forma, para que se 
chegasse à essa análise, perpassou-se pelos objetivos 
específicos, os quais são: identificar as principais 
contribuições da psicomotricidade para o desenvolvimento 
da aprendizagem infantil; perceber a influência dos 
elementos psicomotores na construção das práticas 
necessárias ao processo do aprender e relacionar 
psicomotricidade e desenvolvimento de habilidades 
cognitivas. O artigo é resultado de uma pesquisa 
bibliográfica fundamentada em autores como: Fonseca 
(2004), Ferronato (2006)), Oliveira (2010), dentre outros, os 
quais abordaram temáticas referentes ao desenvolvimento 
psicomotor. Assim, no decorrer do artigo foram abordados 
tópicos, como as contribuições da psicomotricidade para o 
desenvolvimento infantil, os elementos básicos da 
psicomotricidade e a relação entre a psicomotricidade e o 
desenvolvimento de habilidades cognitivas, buscando 

                                                             
28 Artigo apresentado no Congresso Nordestino de Educação CONED – Parnaíba, 
Piauí. 

29 Professora da Rede Municipal de Ensino de Campo Maior, Piauí. 
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responder aos objetivos propostos. A partir desse estudo, 
constatou-se a grande influência da psicomotricidade para o 
progresso da aprendizagem, funcionando como objeto 
facilitador do processo. O desenvolvimento psicomotor 
objetiva não somente a descoberta a partir corpo, mas a 
utilização e a capacidade da mente facilitando a 
aprendizagem, portanto, a criança tendo o seu aspecto 
psicomotor bem trabalhado, não terá dificuldades em 
escrever, ler e desenvolver seus aspectos cognitivos globais. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação infantil; 
Psicomotricidade; Criança 

Introdução 
 

A psicomotricidade é essencial para o 

desenvolvimento de habilidades em crianças da educação 

infantil, pensando nesse fato, e em como algumas escolas 

deixam de lado o trabalho psicomotor, buscou-se pesquisar 

sobre as principais contribuições da psicomotricidade para o 

desenvolvimento infantil, considerando que é nessa fase que 

as habilidades são construídas, e que um bom 

desenvolvimento motor é imprescindível para a aquisição de 

movimentos essenciais à aprendizagem e ao 

desenvolvimento da personalidade da criança. 

Muitas vezes, as crianças apresentam dificuldades 

de aprendizagem, devido a falhas nas estruturas de 

desenvolvimento motor, ou seja, as habilidades motoras 

como esquema corporal, lateralidade, orientação espacial, 

não foram trabalhadas. Desse modo, torna-se necessário que 
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a criança, ao entrar na creche ou pré-escola, bem antes de 

sistematizar o processo de alfabetização, a mesma venha a 

adquirir alguns conceitos que tornarão o processo de 

alfabetização bem mais simples, e esses conceitos estão 

imersos na psicomotricidade. 

Dessa forma, o presente trabalho justificou-se pela 

necessidade de novas abordagens acerca da influência das 

relações psicomotoras, em suas várias dimensões, para o 

desenvolvimento amplo da criança, assim, foi definido 

como objetivo geral: Analisar a influência da 

psicomotricidade para a formação da aprendizagem das 

crianças da Educação Infantil. Para que se chegasse à essa 

análise, perpassou-se pelos objetivos específicos, os quais 

foram: identificar as principais contribuições da 

psicomotricidade para o desenvolvimento da aprendizagem 

infantil; perceber a influência dos elementos psicomotores 

na construção das práticas necessárias ao processo do 

aprender e relacionar psicomotricidade e desenvolvimento 

de habilidades cognitivas. 

A relevância da pesquisa, está no fato de que se 

torna necessário um olhar para o aspecto psicomotor como 

colaborador do processo da aprendizagem nas salas de aula 

de educação infantil e dessa forma, servir como reflexão 

acerca da influência desse aspecto, podendo contribuir para 

melhorias nas práticas educativas. Desse modo, 
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fundamentou-se em autores como: Fonseca (2008), 

Ferronato (2006), Oliveira (2010), dentre outros, os quais 

abordaram temáticas referentes ao desenvolvimento 

psicomotor. 

No desenvolvimento da pesquisa optou-se pela 

pesquisa bibliográfica, buscando o estudo em livros, artigos 

e documentos que abordam a temática em estudo. A 

pesquisa foi dividida em tópicos, sendo que o primeiro 

tópico abordará as contribuições da psicomotricidade para o 

desenvolvimento infantil, o segundo tópico será discutido 

acerca dos elementos básicos da psicomotricidade e no 

terceiro tópico será abordado acerca da psicomotricidade e 

desenvolvimento de habilidades cognitivas. 

Contribuições da Psicomotricidade para o 
Desenvolvimento Infantil 

 
Antes de falar das contribuições da 

psicomotricidade para o desenvolvimento infantil, faz-se 

necessário conceituá-la e destacar alguns pontos de seu 

surgimento e suas funções primárias. 

Psicomotricidade, de acordo com a Associação 

Brasileira de Psicomotricidade, “é um termo empregado 

para uma concepção de movimento organizado e integrado, 

em função das experiências vividas pelo sujeito cuja ação é 

resultante de sua individualidade, sua linguagem e sua 
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socialização.” (ABP, 2017). Desse modo, a 

psicomotricidade é vista como movimento organizado, que 

resulta da individualidade de cada sujeito. 

Conforme cita Fonseca (2004, p.13), a 

psicomotricidade inicialmente foi vista como prescrição da 

medicina psiquiátrica. Somente a partir do século XIX, o 

corpo passa a ser objeto de estudos da Neuropsicologia e da 

Neurologia, que, na tentativa de compreender o 

funcionamento e a estrutura cerebral e suas patologias, 

trouxeram grandes contribuições para alguns aspectos 

ligados à psicomotricidade. 

Ainda de acordo com Fonseca (2012, p. 12) Henri 

Wallon, provavelmente, é o grande pioneiro da 

Psicomotricidade, vista como campo científico. Ele 

impulsiona as primeiras tentativas de estudo da reeducação 

psicomotora. Suas pesquisas forneceram contribuições 

acerca do desenvolvimento neurológico do recém-nascido e 

da evolução psicomotora da criança. Segundo Santos (2016, 

p.10), as contribuições de Ajuriaguerra, por volta de 1960, 

somadas às de Wallon e de Piaget influenciaram diversos 

estudos, permitindo a redefinição dos objetos da 

psicomotricidade, dando ênfase especial à relação, às 

emoções e ao movimento. 

Tempos depois, Negrine (1995), trouxe o conceito 

de psicomotricidade como uma técnica, 
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A educação psicomotora é uma técnica, que 
através de exercícios e jogos adequados a 
cada faixa etária leva a criança ao 
desenvolvimento global de ser. Devendo 
estimular, de tal forma, toda uma atitude 
relacionada ao corpo, respeitando as 
diferenças individuais (o ser é único, 
diferenciado e especial) e levando a autonomia 
do indivíduo como lugar de percepção, 
expressão e criação em todo seu potencial 
(NEGRINE, 1995, p. 15). 

O referido autor, defende que a educação 

psicomotora, realizada adequadamente, levaria ao 

desenvolvimento global da criança, Negrine aproxima a 

educação psicomotora da educação física, segundo ele, a 

mesma age transformando o corpo em uma forma de ação 

sobre o mundo, permitindo a interação com os outros, 

respeitando as individualidades de cada um. 

De acordo com Oliveira (2008, p.31) Piaget foi um 

dos autores que mais estudou as inter-relações entre a 

psicomotricidade e a percepção, através de ampla 

experimentação. Foi ele quem descreveu a importância do 

período sensório-motor e da motricidade, para o 

desenvolvimento da inteligência. A teoria de Piaget afirma 

que a inteligência se constrói a partir da atividade motriz das 

crianças. Nos primeiros anos de vida, até os sete anos, 

aproximadamente, a educação da criança é psicomotriz. 

Em seu estudo sobre o desenvolvimento sensório-

motor, Piaget (1975 p.18) afirma que “a criança representa 

através da percepção e dos movimentos, todo o universo 
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prático que a cerca”. Desse modo, adquire condições 

próprias para uma compreensão mais precisa e real do corpo 

e suas funções. 

A educação psicomotora, portanto, foi ganhando 

espaço e importância nas atividades com as crianças, até se 

configurar no que conhecemos hoje, como a ciência que 

trabalha de forma integrada as funções cognitivas, sócio 

emocionais, simbólicas, psicolinguísticas e motoras, 

promovendo a capacidade de ser e agir num contexto 

psicossocial. (ABP,2017). 

O ser humano nos anos iniciais de sua vida, vai 

formando a personalidade, percebendo o mundo dos objetos 

e o conquistando, bem como as pessoas da sua volta, através 

dos sentidos, movimentos, emoções, da troca de 

experiências com o meio em que vivem. No que se refere à 

criança, a motricidade surge como o fator principal para a 

concretização desse desenvolvimento. 

Assim, a educação psicomotora deve ser valorizada 

na educação infantil, pois ela auxiliará na construção de 

todos os aprendizados da criança, ajudando-a a ter 

consciência de seu corpo, dos seus gestos e movimentos e 

assim, por consequência, auxiliando na aprendizagem de 

forma geral. Nessa fase da educação infantil, a descoberta 

do corpo, das sensações, movimentos é de fundamental 
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importância, pois esse é o momento em que a criança 

constrói a imagem corporal. 

Atividades que estimulem o desenvolvimento motor 

são imprescindíveis para a concretização dessa construção, 

através das brincadeiras exploratórias a criança desenvolve 

aspectos motores, emocionais, sensoriais que são 

necessários para a formação do seu conhecimento de 

mundo. 

A respeito do movimento psicomotor, Silva Junior 
(2005) afirma que, 

 

O movimento, por ser uma necessidade básica 
do ser humano, se faz mais intensamente na 
infância, e deve ser explorado amplamente, a 
fim de que a criança possa ter o processo de 
crescimento ativado. O movimento não 
intervém apenas nesse aspecto, pois além de 
colaborar com o desenvolvimento também 
pode influir no temperamento individual de 
cada um. (SILVA JUNIOR, 2005, p.21). 

O autor defende que na infância o movimento deve 

ser explorado em sua amplitude, para que assim possa ser 

ativado o seu crescimento, então desde cedo os movimentos 

psicomotores devem ser trabalhados com as crianças. 

Bessa e Maciel (2011) afirmam que: 

A psicomotricidade em si, visa demonstrar o 
quanto é importante desenvolver na criança os 
seus aspectos de vida no seu comportamento 
se relacionando a criança com seu próprio 
corpo. O movimento está com a criança desde 
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quando ela nasce, suas estruturas vão se 
desenvolvendo a partir de alguns elementos 
que se trabalhados auxiliam no 
desenvolvimento desta até a sua maturação 
completa. (BESSA e MACIEL, 2011) 

É nos primeiros anos escolares que as crianças se 

movimentam de formas diversas, correm, saltam, jogam, 

chutam e esses movimentos são essenciais e é o que irão 

fazer a estrutura para a aquisição de outras habilidades mais 

complexas. “A psicomotricidade existe nos menores gestos 

e em todas as atividades que desenvolvem a motricidade da 

criança, visando ao conhecimento e ao domínio do seu 

próprio corpo” (ALVES, 2012, p.144). Portanto, 

trabalhando a psicomotricidade de forma equilibrada desde 

a infância, a criança terá mais autonomia, e facilitará o 

processo de aprendizagem. 

De acordo com Oliveira (apud COSTA, 2011), 

A educação psicomotora deve ser considerada 
como uma educação de base na pré-escola. Ela 
condiciona todos os aprendizados pré-
escolares; leva a criança a tomar consciência 
de seu corpo, da lateralidade, a situação no 
espaço, a dominar seu tempo, a adquirir 
habilidades de coordenação de seus gestos e 
movimentos. (OLIVEIRA apud COSTA, 
2011, p.27) 

Dessa forma, as atividades psicomotoras 

desempenham um importante papel no desenvolvimento 

intelectual, e portanto, deve ser bem vista pelos professores 

desde o início da vida escolar das crianças. Oliveira (2010) 

em seu trabalho faz uma crítica a respeito da prática de 
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alguns professores, os quais repetem constantemente 

exercícios em papéis, com riscos, bolinhas, ondas, na 

tentativa de desenvolver a motricidade em seus alunos, 

acreditando que estão preparando os alunos para a escrita, 

no entanto esse tipo de atividade nada de significativo tem a 

acrescentar à aprendizagem das crianças, funcionam apenas 

como técnicas mecânicas. Para que seja feito um trabalho 

psicomotor significativo, é necessário que haja uma 

estimulação em todas as áreas, através da manipulação 

constante de materiais e do corpo em movimento. 

Elementos Básicos da Psicomotricidade 
Segundo Fonseca (2008), Lúria propôs a existência 

de sete fatores que trabalham em conjunto, de forma 

integrada, e que contribuem para a organização psicomotora 

global. A organização destes sete fatores acontece de forma 

vertical e obedece a seguinte hierarquia: tonicidade, 

equilíbrio, lateralidade, esquema e imagem corporal, 

estruturação espaço temporal e percepção. 

No que diz respeito à tonicidade, ainda de acordo 

com Fonseca (2008), ocorre através das aquisições 

neuromusculares, de conforto tátil e da integração de padrões 

motores antigravídicos (muito presente do nascimento até os 

12 meses). A tonicidade diz respeito, portanto à preparação 

da musculatura da criança para as atividades motoras. 
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Em relação ao equilíbrio, é uma condição básica da 

psicomotricidade, visto que envolve vários ajustamentos 

posturais que dão suporte a atos motores. (SANTOS, 2016 

p.14). É o equilíbrio que permite as ações motoras nas 

crianças, funciona como a base das ações do corpo, com um 

equilíbrio bem desenvolvido e uma postura correta, a criança 

consegue realizar suas atividades sem muito esforço, o que 

garante que o corpo movimente-se harmonicamente. 

No que diz respeito à a lateralidade, Ferronato 

(2006, p.57) afirma “a lateralidade é a dominância de um 

dos lados do corpo, ou seja, a criança escolhe um dos lados 

do corpo para realizar as atividades e ou tarefas.” Portanto, a 

lateralidade é a escolha de um lado do corpo para dominar 

as atividades motoras, o lado dominante terá assim, maior 

força, mais rapidez na execução de movimentos. Oliveira 

(2008, p.72) defende que “a lateralidade é importante 

porque permite à criança fazer uma relação entre as coisas 

existentes em seu meio. “ 

Em relação ao esquema e imagem corporal, para 

Rosa Neto (2002 p.21), é de extrema importância, pois é 

através desta habilidade que a criança verifica a organização 

de si mesmo como ponto de partida para a descoberta das 

diversas possibilidades de ação. “O esquema corporal não é 

um conceito aprendido, que se possa ensinar, pois não 

depende de treinamento. Ele se organiza pela experienciação 
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do corpo da criança.” (OLIVEIRA 2008, p.52) É, portanto, 

resultado do conhecimento que a criança tem de si mesma, 

do seu corpo e das partes que o compõem, da sua imagem 

em si e das possibilidades de movimentos que o corpo pode 

produzir. 

Sobre a estruturação espaço temporal, de acordo 

com Oliveira (2008, p. 74), é através do espaço e das 

relações espaciais que nos situamos no mundo em que 

vivemos, em que estabelecemos relações entre as coisas, em 

que fazemos observações, comparando-as, combinando-as, 

vendo as semelhanças e diferenças entre elas. Ou seja, é a 

capacidade de se reconhecer em determinado espaço, e 

adaptar-se a ele e às coisas existentes em sua volta, e se 

organizar baseado nesse espaço. 

O outro elemento da psicomotricidade é a 

percepção, segundo Mutschele (1998), “a percepção sempre 

acompanha a sensação, é interpretação das sensações.” A 

percepção diz respeito, portanto à capacidade da criança de 

compreender sensações e estímulos. 

Santos (2016, p.13) abordando os elementos 

psicomotores, destaca ainda a coordenação global e a 

coordenação fina. Motricidade global, “é a capacidade que a 

criança tem em executar seus gestos, suas atitudes, seus 

deslocamentos e saber de que forma irá fazer suas tarefas 

diárias.” Santos (2016, p.13) É portanto a realização de 
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grandes movimentos com todo o corpo, envolvendo as 

grandes massas musculares. Já a motricidade fina “é a 

capacidade de realizar movimentos coordenados utilizando 

pequenos grupos musculares das extremidades. Esta 

habilidade é necessária para a realização de movimentos 

pequenos.” Santos (2016, p.13). A motricidade fina é 

adquirida após a criança desenvolver os grandes grupos 

motores, através da motricidade global. 

Psicomotricidade e Desenvolvimento de 
Habilidades Cognitivas 

A Psicomotricidade diz respeito ao incentivo à 

prática de movimentos, em todas as faixas-etárias. Esses 

estímulos devem ser trabalhados ainda na Educação Infantil, 

para assim auxiliar no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento psicológico, motor e cognitivo. De acordo 

com Fávero (2004 p.108), a organização motora é 

fundamental para o desenvolvimento das funções 

cognitivas, das percepções e dos esquemas sensório-motores 

da criança. O que vai de encontro ao que defende Mello 

(2006), segundo ele, “os componentes de ordem cognitiva, 

afetiva e social acompanham o ato motor, e é diante de um 

quadro com essas dimensões que a Psicomotricidade deve 

atuar.” (Mello, 2006 p.31) 

O desenvolvimento psicomotor é, portanto, a base 

para um bom desenvolvimento cognitivo, sendo que quando 

não é bem estruturado, pode causar dificuldades de 
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aprendizagem nas crianças. Cabe então ao professor, desde 

cedo estimular esses aspectos nas crianças. Nesse sentido 

Rocha e Neto (2012) defendem que: 

Nos planos pedagógicos voltados ao ensino 
da criança, o professor deve conhecer sobre o 
que é motricidade e seus elementos básicos, e 
desenvolver tarefas que trabalhem com o 
corpo e seus sentidos, não se limitar apenas às 
aulas de educação física, e sim um trabalho 
multidisciplinar envolvendo a todas as áreas 
de conhecimento a serem ministradas aos 
alunos. (ROCHA E NETO, 2012) 

O professor, portanto, deve ter conhecimento 

acerca dos elementos psicomotores, para assim poder 

estimular a criança em suas atividades diárias de forma 

correta, sem sobrecargas. As atividades motoras devem ser 

adequadas a cada faixa etária, e realizadas de forma a 

despertar a criança para esses elementos. 

Mendonça (2004) cita que: 

Os primeiros anos de vida são fundamentais 
para o desenvolvimento psicomotor infantil. É 
preciso estar atento para que nenhuma 
perturbação passe desapercebida e seja tratada 
a tempo, para que a capacidade futura da 
criança não seja afetada e prejudique a 
aprendizagem da leitura e da escrita 
(MENDONÇA, 2004, p.20-21). 

É na fase da educação infantil que a criança ganha 

independência, autonomia, percebe suas potencialidades e, 

dessa forma, experimenta novas oportunidades, adquire 

consciência corporal, espacial, o que contribui para o 

desenvolvimento de suas capacidades futuras. 
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Muitas vezes, estilo de vida moderno contribui para 

que as crianças cheguem à escola com carências motoras, 

visto que as brincadeiras livres são restritas, existem poucas 

oportunidades para explorarem esse lado motor: subir, 

escalar, correr, são brincadeiras que a modernidade pouco 

oferece, ficando restrito ao meio escolar, assim, cresce a 

responsabilidade da escola em proporcionar o 

desenvolvimento dessas atividades que possam atender às 

necessidades do movimento dessas crianças. 

O que se caracteriza para as crianças como 
brincadeiras de correr, chutar, pular, pegar e 
arremessar, são consideradas pela área da 
psicomotricidade como movimentos 
neuromusculares que servirão de base para que 
a criança aprenda a segurar o lápis, folhear o 
caderno, definir sua lateralidade, delimitar 
espaços, diferenciar as formas das letras, etc. 
Portanto, a tomada de consciência pela 
criança do seu corpo, compreendendo tanto o 
esquema corporal quanto o conceito corporal, 
dará à ela condições de situar-se no espaço, 
controlar o tempo e desenvolver habilidades e 
coordenação de gestos e movimentos. 
(BARCELLOS et al 2017 p. 37) 

Como destaca a autora, essas brincadeiras simples, 

são as responsáveis pelo progresso da criança em múltiplos 

aspectos, sendo por isso de fundamental importância a 

estimulação motora nessa fase de desenvolvimento. 

Acerca da estimulação motora, Ferland (2006 

p.59), aponta que: “A conscientização da criança pelo seu 

corpo deve ser algo estimulado no ensino nas escolas, pois 

as bases da educação psicomotora são essenciais para um 
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melhor nível de desenvolvimento das capacidades 

intelectuais tão exigidas pela sociedade.” (FERLAND, 

2006, p. 59; apud ROCHA E NETO, 2012). De acordo 

com o autor, a educação psicomotora sendo bem 

desenvolvida, torna-se essencial para que as habilidades 

cognitivas sejam atingidas. 

Segundo Oliveira (2010), 

Existem alguns pré-requisitos, do ponto de 
vista psicomotor, para que uma criança tenha 
uma aprendizagem significativa em sala de 
aula. É necessário que, como condição 
mínima, ela possua um bom domínio do gesto 
e do instrumento. Isso significa que precisará 
usar as mãos para escrever e, portanto, deverá 
ter um boa coordenação fina. (OLIVEIRA, 
2010 p.39) 

Dessa forma, observa-se que a partir do 

desenvolvimento psicomotor, a criança irá adquirir uma boa 

coordenação motora, assim terá mais habilidade com gestos 

e instrumentos, controlando assim a tonicidade e dominando 

seus movimentos. Isso significa que, no momento em que 

ela precisar usar as mãos para escrever, terá a necessidade 

de uma coordenação fina bem desenvolvida, pois assim, se 

estiver ciente de suas mãos como parte de seu corpo e tiver 

desenvolvido padrões específicos de movimentos, a 

manipulação dos objetos de sala de aula, como lápis, 

borracha, tesoura, será facilitada. É importante, ainda, que a 

criança desenvolva bem a coordenação global, deslocando-

se, transportando objetos e movimentando-se em nos 
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ambientes da escola. Os jogos e brincadeiras, realizados nas 

escolas, devem funcionar como uma preparação para uma 

aprendizagem posterior. 

Esse pensamento vai de acordo com que cita 
Barcellos et.al (2017): 

É necessário promover atividades 
psicomotoras para auxiliar o processo de 
desenvolvimento motor amplo. Ao inserirmos 
lápis e papel precocemente na vida escolar 
das crianças sem antes se desenvolver a sua 
coordenação motora fina, cometemos um 
grande erro, pois a criança precisa 
desenvolver sua coordenação ampla 
primeiramente. O desenvolvimento motor tem 
que ser iniciado pelo corpo e só depois passar 
para coordenação motora fina. As atividades 
devem auxiliar posteriormente o processo de 
escrita, pois para escrever é preciso ter todo o 
conjunto das habilidades psicomotoras 
amadurecidas, e isso se dará com o estímulo 
de atividades psicomotoras diariamente. 
(BARCELLOS et al 2017 p. 38) 

Desse modo, conforme cita o autor, é necessário 

que seja trabalhado inicialmente a motricidade, começando 

pela coordenação global, e depois partir para a coordenação 

fina, seguindo essa trajetória cotidianamente, as habilidades 

serão bem desenvolvidas. Por isso é frisado a necessidade 

de o professor ter conhecimentos acerca da educação 

psicomotora, para assim trabalhar de forma significativa, 

respeitando cada fase do desenvolvimento, explorando o 

aspecto motor progressivamente. 
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Considerações Finais 
Neste artigo foram abordadas discussões acerca da 

psicomotricidade e sua relação com o processo de 

desenvolvimento da aprendizagem das crianças. 

Considerando, portanto, que a criança percebe o mundo ao 

seu redor através do corpo, e que é por meio de trocas com 

meio em que convive que o seu desenvolvimento acontece, 

pode-se compreender que o conhecimento acerca dos 

principais elementos da psicomotricidade, fundamenta-se 

como pré-requisitos da aprendizagem, que poderá auxiliar na 

solução de problemas inerentes às dificuldades de 

aprendizagem. Dessa forma, os elementos expostos nesse 

artigo evidenciam a psicomotricidade e a sua influência no 

desenvolvimento global da criança. 

A Psicomotricidade é, portanto, uma ciência que 

vem cada vez mais destacando sua importância e 

significado, tendo como princípio, auxiliar a criança no seu 

processo de desenvolvimento, através da reunião e 

articulação das áreas motora, afetiva, cognitiva e intelectual. 

Nesse sentido, é imprescindível que todos os envolvidos no 

processo educacional estejam com o mesmo objetivo e 

dispostos a empenharem-se para que os aspectos 

psicomotores sejam trabalhados da melhor forma, e assim, o 

aprendizado e o desenvolvimento aconteça por meio de 

ações lúdicas, valorizando cada criança. 
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Portanto, através desse estudo, constatou-se que a 

educação psicomotora é fundamental nas aprendizagens 

escolares, pois é a partir dela que a criança desenvolve os 

aspectos cognitivos, sócio afetivos, trabalha-se o esquema 

corporal, a lateralidade, a coordenação motora global, a 

coordenação viso motora, a estruturação espacial, a 

estruturação temporal. E esses elementos influenciam 

diretamente no processo de aprendizagem, funcionando 

como objeto facilitador desse processo, tendo em vista que a 

criança com o seu aspecto psicomotor bem trabalhado, não 

terá dificuldades em escrever, ler e desenvolver seus 

aspectos cognitivos globais. 

CHILD EDUCATION: A RELATIONSHIP 
BETWEEN PSYCHOMOTRICITY AND 

CHILD DEVELOPMENT 
SUMMARY 

This article discusses as thematic the relationship between 
psychomotricity and the development of children's learning 
in early childhood education. It is a look at the psychomotor 
aspect as a collaborator of the process of learning in the 
classrooms of children's education, with the general 
objective: To analyze the influence of psychomotricity for 
the learning formation of children in Early Childhood 
Education. Thus, in order to arrive at this analysis, the 
specific objectives were: to identify the main contributions of 
psychomotricity to the development of children's learning; 
to perceive the influence of the psychomotor elements in the 
construction of the necessary practices to the process of 
learning and to relate psicomotricidade and the development 
of cognitive abilities. The article is the result of a 
bibliographical research based on authors such as: Fonseca 
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(2004), Ferronato (2006)), Oliveira (2010), among others, 
which addressed themes related to psychomotor 
development. Thus, the article deals with topics such as the 
contributions of psychomotricity to child development, the 
basic elements of psychomotricity and the relationship 
between psychomotricity and the development of cognitive 
abilities, in order to respond to the proposed objectives. 
From this study, the great influence of psychomotricity for 
the development of learning, functioning as a facilitator of the 
process, is verified. The child having his psychomotor aspect 
well worked will have no difficulty in writing, reading and 
developing his global cognitive aspects. 

KEY WORDS: Children's education; Psychomotricity; 
Development 
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RESUMO 
 

O presente trabalho objetivou analisar a inclusão escolar de 
crianças com Transtornos do espectro autista - TEA em 
salas de regime regular, em uma escola da rede municipal de 
ensino de Parnaíba-PI. Nessa perspectiva foram analisadas as 
professoras destes alunos bem como suas concepções e 
experiências no cotidiano escolar, suas metodologias e 
estratégias de inclusão e, sobretudo, as dificuldades 
vivenciadas por esses profissionais. Igualmente são listados 
os principais fatores que diariamente desafiam os 
professores em seu trabalho com alunos autistas e concorrem 
contra a efetiva inclusão dos mesmos salientando o dever da 
“escola inclusiva” em acolher o aluno autista e adaptar-se 
para auxiliá-lo em suas reais necessidades. O autismo é 
analisado em suas principais características enfocando a 
importância do diagnóstico precoce e do tratamento 
adequado como fatores preponderantes para o 
desenvolvimento e autonomia do autista. São observados os 
marcos históricos no tratamento dos autistas e a evolução 
das políticas de inclusão, bem como a legislação específica 
prefigurada na lei nº 12.764 que “Institui a Política Nacional 
de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista”, assinalando os avanços para a educação 
especial expressos na Constituição Federal de 1988, 
igualmente inspirados em importantes documentos como a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos que reafirmam 
o dever do Estado em ofertar educação a todos os indivíduos 
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sem qualquer tipo de discriminação, independente de 
qualquer condição educacional especial. A pesquisa é de 
caráter qualitativo. Foi realizada seguindo o modelo 
científico e de acordo os teóricos aqui mencionados: Bosa 
(2002), Cavalcante (2003), Cunha (2009) dentre outros. 

PALAVRAS-CHAVE: autismo, inclusão escolar e 
educação. 

ABSTRACT 

The present study aimed to analyze the school inclusion of 
children with Autism Spectrum Disorders - ASD in regular 
classrooms at a school in the Parnaíba-PI municipal school 
system. In this perspective, the teachers of these students 
were analyzed, as well as their conceptions and experiences 
in the school everyday, their methodologies and inclusion 
strategies and, above all, the difficulties experienced by these 
professionals. Also listed are the main factors that daily 
challenge teachers in their work with autistic students and 
compete against the effective inclusion of them emphasizing 
the duty of the "inclusive school" to welcome the autistic 
student and adapt to assist him in his real needs . Autism is 
analyzed in its main features focusing on the importance of 
early diagnosis and appropriate treatment as the 
predominant factors for autistic development and autonomy. 
The historical milestones in the treatment of autistic 
individuals and the evolution of inclusion policies are 
observed, as well as the specific legislation prefigured in 
Law No. 12.764, which "Institutes the National Policy for 
the Protection of the Rights of Autistic Spectrum Disorder," 
noting progress in the special education expressed in the 
Federal Constitution of 1988, also inspired by important 
documents such as the Universal Declaration of Human 
Rights that reaffirm the duty of the State to offer education 
to all individuals without any type of discrimination, 
regardless of any special educational condition. The 
research is qualitative. It was carried out following the 
scientific model and according to the theorists mentioned 
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here: Bosa (2002), Cavalcante (2003), Cunha (2009) among 
others. 

KEY WORDS: autism, school inclusion and education. 

INTRODUÇÃO 

O autismo é um transtorno de desenvolvimento 

de origem e causas desconhecidas, e com o diagnóstico 

realizado por um neurologista e/ou psiquiatra ou equipe 

médica através de critérios eminentemente clínicos. O 

diagnóstico é realizado por partes, partindo da observação e 

posterior realização de exames clínicos para afastar a 

possibilidade de problemas fisiológicos e/ou neurológicos 

que podem interferir no diagnóstico. O autismo só é 

confirmado uma vez que os resultados dos exames 

confirmem ausência de lesões cerebrais, problemas afins e 

más formações congênitas do aparelho auditivo. 

As características são muito abrangentes, 

afetando os indivíduos em diferentes graus nas áreas de 

interação social, comunicação e comportamento. 

Atualmente, utiliza-se o termo "espectro autista" tendo em 

vista as particularidades referentes às respostas 

inconsistentes aos estímulos e ao perfil heterogêneo de 

habilidades e prejuízos (HÖHER CAMARGO; BOSA, 

2009; SCHWARTZMAN, 2011). 

Cada autista é único e têm diferentes 

características, alguns com bom nível de desenvolvimento 
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nos relacionamentos, inclusive inseridos no mercado de 

trabalho e outros, sem qualquer comunicação verbal e com 

comportamentos diferentes. 

O diagnóstico precoce é fundamental, uma 

vez que partir da confirmação, pode-se, de maneira efetiva, 

encontrar tratamentos apropriados com profissionais 

capacitados para encaminhar a criança no desenvolvimento 

adequado e superar mitos, demonstrando sobretudo, à 

família e responsáveis, a capacidade de aprendizagem e 

autonomia desses indivíduos. Observação e aceitação são 

fatores determinantes para o sucesso nas terapias que visam 

obter maior independência do autista em todos os aspectos 

da sua vida. 

A inserção dessas pessoas em espaços 

escolares regulares de ensino tem sido uma excelente 

oportunidade de crescimento para eles e para as outras 

crianças que são ensinadas a conviver com autistas e a 

respeitar as diferenças. Todos são beneficiados nesse 

processo de inclusão, cabendo ao professor mediar essa 

troca. 

Essa atitude é moldada pela nova concepção 

de educação embasada em escola inclusiva, amparada nos 

princípios de igualdade e fraternidade e em documentos 

importantes como a Declaração Universal de Direitos 

Humanos que advoga o direito universal de todos à 
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educação, independentemente de suas condições específicas 

e reafirma o dever do Estado em ofertá-la e dar condições de 

acesso e permanência na escola a todos que necessitarem. 

O processo de inclusão traz consigo a 

transformação da escola, pois esta deve adaptar-se para 

receber alunos com quaisquer déficits e necessidades no 

ensino regular, cabendo às escolas, aos seus professores e ao 

currículo, adaptarem-se às necessidades e possibilidades de 

aprendizagem e desenvolvimento destes alunos. 

A escola inclusiva deve romper com o modelo 

tradicional e exclusivista e fornecer- lhes educação de 

qualidade e condições de permanência na escola, onde 

“todas as crianças devem aprender juntas, sempre que 

possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou 

diferenças que elas possam ter” (CONFERÊNCIA 

MUNDIAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, 1994, p. 4). 

A inclusão tem se mostrado um meio eficiente 

de proporcionar experiências e aprendizagens para alunos 

autistas e não autistas, fomentando uma cultura de respeito e 

aceitação para ambos. Diante dessas possiblidades surgiu o 

questionamento: como trabalhar a inclusão com crianças 

autistas? Com vistas a responder essa indagação o presente 

trabalho teve por objetivo geral: analisar os meios comuns 

empregados pela escola para a inclusão de crianças autistas. 

De forma específica verificar se a escola dispunha de 
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estratégias diversas para a inclusão dos mesmos e investigar 

o preparo dos docentes, bem como sua visão quanto a essa 

nova perspectiva de inclusão. 

Nesse entendimento, a pesquisa é relevante, 

pois aborda a inclusão de alunos com autismo como uma 

das grandes necessidades da escola pública, a partir dessa 

ideia inclusiva e considerando o dever do Estado em 

respeitar os direitos desses indivíduos. Na pesquisa são 

levantadas questões interessantes que podem fomentar 

reflexões e discussões, quanto à necessidade de professores, 

gestão e pais trabalharem unidos para a real inclusão dos 

alunos autistas. 

INCLUSÃO ESCOLAR 

Uma escola moderna e transformadora segundo 

os paradigmas atuais impõe a necessidade de acolher alunos 

com transtornos de desenvolvimento, independentemente de 

suas limitações. Esse entendimento encontra respaldo na 

Constituição Federal e nas leis e políticas de inclusão com 

vistas a superar modelos excludentes e ultrapassados e 

proporcionar a todos os alunos condições de acesso e 

permanência na escola bem como atendimento educacional 

especializado aos que necessitarem de acordo com dever do 

Estado para com estes e embasado nos princípios de 

igualdade e equidade. 
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A luta por uma sociedade inclusiva e amparada 

por leis específicas é bastante recente, e é fruto da união de 

forças de pessoas do mundo todo (pais, parentes e amigos) no 

entendimento de que tais cidadãos necessitam serem 

incluídos e respeitados pela sociedade, sendo o Estado o 

maior responsável por lhes oferecer meios que possibilitem 

seu pleno desenvolvimento e, nesse sentido as políticas de 

inclusão escolar devem ser efetivadas. 

A inclusão de alunos autistas em escolas de 

educação regular em todo o território nacional é um direito 

garantido por lei específica. A Lei nº 12.764, que institui a 

"Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista" e trata com que os autistas 

passem a ser considerados oficialmente pessoas com 

deficiência, tendo direito a todas as políticas de inclusão do 

país - entre elas, as de educação. Essa lei encontra suporte na 

Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação de 1996. 

A inclusão surge como alternativa eficiente 

para o desenvolvimento de sua interação, autonomia e 

potencialidades, haja vista, a convivência e troca de 

experiências com as outras crianças e com os professores. 

As demais crianças também sairão enriquecidas com essas 

experiências que incentivam um olhar mais humano, 

responsável e diversificado, pois serão confrontados com os 
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valores em sua interação diária com crianças autistas. Pode 

se considerar uma via de mão dupla onde todos saem 

ganhando. 

A efetivação do processo só ocorrerá de fato se 

o professor que é protagonista dessa transformação estiver 

devidamente capacitado. Esse processo impõe ao professor a 

necessidade de formação continuada adequada bem como 

compromisso com esses alunos. Tais iniciativas surgem da 

reflexão consciente e aceitação das limitações e 

potencialidades desses indivíduos. Cunha (2015, p.25) 

afirma que: 

A formação do educador e o seu 
conhecimento científico a respeito do assunto 
tornam-se essenciais para a identificação da 
síndrome. Da mesma sorte, sua capacitação 
pedagógica no exercício docente possibilitará 
uma educação adequada. Apesar de níveis de 
comprometimento dissimilares, é comum o 
aluno com autismo apresentar algumas 
características mais marcantes que 
inicialmente poderão interferir na sua 
aprendizagem: o déficit de atenção, a 
hiperatividade, as estereotipias e os 
comportamentos disrupitivos. 

A aposta na educabilidade dos sujeitos cria 
condições favoráveis “para a construção de um novo olhar 
acerca desses sujeitos, trincando, rompendo e interrogando 
conceitos marcados pela ineducabilidade e pela 
impossibilidade” (Vasques, 2003, p.144). 

Tal inclusão demanda da escola, dos gestores, 

de todo corpo escolar e sobretudo dos professores uma 

mudança de olhar e atitude, inclusive com mudanças no 
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roteiro e no preparo desse professor para receber esse aluno 

que exigirá sua atenção, disponibilidade e adaptabilidade, 

inclusive com flexibilização do currículo e mudança de 

atividades sempre que a ocasião assim indicar. 

De acordo com Bridi (2006) “incluir o aluno 

autista no ensino regular suscita uma série de adaptações e 

recursos para viabilizar o processo, devendo ser realizado de 

forma criteriosa e bem orientada, variando de acordo com as 

possibilidades do sujeito”. É necessário preparo técnico, isto 

é, que os professores e a gestão adquiram conhecimentos 

apropriados para conduzir plenamente o processo de 

inclusão desses alunos e também é indispensável uma 

mudança de atitude e de concepção entendendo que o lugar 

dos autistas é na escola pois eles têm direito à educação 

como qualquer outro aluno. 

A inclusão é um preparo para a vida em 

comunidade, dando oportunidade às crianças autistas de 

conviver com crianças que não possuem o transtorno e vice-

versa. Desmistificando rótulos que foram dados há muito 

tempo e que não condizem com a atual realidade dos 

indivíduos que possuem TEA. Na perspectiva inclusiva é o 

sistema educacional e social que deve moldar-se e preparar-

se para receber a criança. 

A Educação inclusiva é caracterizada como 

uma política social que se refere a alunos com necessidades 
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educacionais especiais, tomando-se o conceito mais amplo, 

que é o da Declaração de Salamanca, UNESCO (2003, p.17-

18): 

O princípio fundamental desta linha de ação é 
de que as escolas devem acolher todas as 
crianças, independentemente de suas 
condições, físicas, intelectuais, emocionais, 
linguística e outras. Devem acolher crianças 
com deficiência ou 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. 

A declaração de Salamanca destaca a 

necessidade da escola em incluir a todos sem 

qualquer tipo de discriminação e de forma universal 

estender esse direito que é inerente a pessoa humana 

também aos autistas assistindo em suas reais 

necessidades. 

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

Nesta pesquisa foram observadas algumas 

profissionais da educação que lidam diariamente com alunos 

autistas, suas concepções e perspectivas quanto ao processo 

inclusivo e, sobretudo quanto a eles mesmos como agentes 

responsáveis pela condução efetiva desse trabalho. Suas 

definições foram dinâmicas, variáveis, cheias de significados 

e produzidas de acordo com suas experiências. “A pesquisa 
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qualitativa tende a salientar os aspectos dinâmicos, holísticos 

e individuais da experiência humana, para apreender a 

totalidade no contexto daqueles que estão vivenciando o 

fenômeno” (POLIT, BECKERE HUNGLER, 2004, p. 201). 

O método qualitativo é mais adequado para interpretar as 

impressões dos profissionais envolvidos nessa pesquisa e 

considerando que tais impressões são carregadas de 

significados e não podem ser mensuradas facilmente. 

Com o intuito de responder a problemática 

expressa anteriormente a pesquisa foi realizada através de 

um questionário, em uma escola da rede Municipal de Ensino 

Fundamental, em duas turmas de ensino regular que tem 

alunos autistas. 

Através das técnicas de pesquisa aqui 

empregadas, objetivou-se analisar de forma geral como é 

trabalhada a inclusão de alunos autistas e especificamente 

verificar se a escola dispunha de estratégias diversas para a 

inclusão dos mesmos e investigar o preparo dos docentes, 

bem como sua visão quanto a essa nova perspectiva de 

inclusão. 

A escola investigada nessa pesquisa localiza-

se na zona urbana da cidade de Parnaíba no Piauí, no bairro 

São Francisco, pertence à rede municipal de educação. 

Funciona nos turnos manhã e tarde com a mesma 

quantidade de turmas (4 turmas), ofertando educação 
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infantil e ensino fundamental dos anos iniciais, com um 

total de 128 alunos, sendo oito com deficiências e outras 

condições específicas destes dois com diagnóstico de 

autismo. 

Para a realização desta pesquisa foram 

utilizados dois instrumentos distintos de coleta de dados: 

questionário semiaberto e observação não participante. Em 

ambos os casos as identidades dos colaboradores foram 

preservadas sendo identificados pelos termos Professor 1 e 

Professor 2. Os colaboradores reagiram naturalmente à 

observação não participante, e aparentemente não houve 

alteração em sua rotina ou método de trabalho. 

Através do questionário é possível levantar 

dados razoavelmente confiáveis quanto ao perfil dos 

investigados e suas concepções sobre um determinado 

assunto ou fenômeno. Em conexão com o questionário 

aplicado aos investigados e para respaldar os dados 

coletados foi realizada uma observação não participante 

com vistas a visualizar na prática os meios implantados por 

esses profissionais e pela instituição para efetivar o processo 

de inclusão. 

Na observação não participante foram 

averiguados tanto o aspecto físico da escola quanto os meios 

empregados para auxiliar o processo de inclusão bem como a 

desenvoltura dos professores, seu preparo e cuidado com os 
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alunos autistas. Essa etapa foi de extrema relevância, pois 

constituiu uma das principais fontes de informação da 

pesquisa. 

O questionário abordou questões como: 

dificuldades enfrentadas pelo professor na inclusão de 

alunos com TEA; avaliação pessoal da experiência com 

alunos autistas; situações diferenciadas na inclusão escolar; 

gestão colaborativa e participativa e disponibilidade de 

material específico para favorecer a inclusão desses alunos e 

outras questões afins. 

A pesquisa foi produtiva, de boa colaboração dos 

participantes da escola e suficiente para alcançar os 

objetivos pretendidos na pesquisa. Foi possível observar o 

trato carinhoso e comprometido das professoras com seus 

alunos. Diariamente as crianças eram acolhidas com 

músicas e tarefas introdutórias e logo em seguida havia 

exposição um tanto quanto tradicional. As crianças 

aparentemente assimilaram bem os conteúdos, já os autistas 

pareciam apreciar bastante o convívio com os alunos e a 

professora. 

RESULTADOS 

A partir do questionário aplicado e da 

observação não participante, foi possível confrontar as 

informações colhidas com as concepções apresentadas na 

fundamentação teórica deste trabalho. As questões 
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selecionadas para o questionário abordaram, sobretudo o 

entendimento dos professores sobre a necessidade de 

inclusão de alunos autistas e os saberes necessários a esse 

processo, bem como sobre suas experiências pessoais com 

estes alunos, e as peculiaridades que eles apresentam, as 

vivencias no cotidiano de sala e outras questões relevantes. 

Na observação não participante, as docentes 

foram analisadas em sua prática, seu contato com o aluno 

autista, as estratégias de ensino utilizadas. Seus métodos 

foram analisados de acordo com a necessidade de 

distanciamento dos métodos tradicionais e exclusivistas. 

QUESTIONÁRIO 
É universalmente reconhecida a necessidade 

de uma educação mais inclusiva, igualitária, acessível a 

todos os que necessitarem de acordo com princípios de 

igualdade e fraternidade, tal demanda passa inevitavelmente 

pelo preparo pessoal do professor e seu entendimento sobre 

o processo dinâmico da inclusão no ambiente escolar bem 

como pela necessidade da escola adaptar-se para acolher 

todos os alunos sem preconceito ou exclusão. Nesse sentido, 

os colaboradores da pesquisa foram abordados incialmente 

com o seguinte questionamento: “Qual o seu entendimento 

de inclusão e como você avalia sua experiência quanto à 

inclusão escolar?” As respostas foram as seguintes: 

PROFESSOR 1: “A inclusão escolar se dá 
pela participação efetiva dos alunos e todos. 
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(família e escola). Todo dia é uma reflexão 
sobre minha prática pedagógica se ela está 
adequada ou precisa melhorar, ser 
reestruturada. Esta é minha primeira 
experiência com aluno autista, estou 
aprendendo com ele.” 

PROFESSOR 2: “Inclusão corresponde a 
inserção do aluno especial em salas regulares 
de ensino, onde o mesmo deve ter um ensino 
igualitário e de qualidade. Tenho que 
apreender muito; na medida do possível 
busco fazer meu melhor” 

Ambos revelam ter algum conhecimento 

sobre inclusão escolar, porém admitem a necessidade de 

melhorar sua prática na educação inclusiva. O professor 1 

expressa ser essa sua primeira experiência com aluno autista 

e confessa estar aprendendo com essa experiência. O mesmo 

professor acrescentou ainda o importante fato de refletir 

constantemente sua prática. O professor 2 afirma que tanto 

quanto possível tenta melhorar seu trabalho. 

Diversos são os fatores que impossibilitam a 

consolidação das políticas de inclusão nas escolas públicas, 

uma vez que a inserção de alunos com deficiências em salas 

de aula de regime regular é apenas um primeiro passo do 

processo para a real inclusão desses alunos. A pergunta 

seguinte foi relacionada às principais dificuldades inerentes 

ao trabalho com alunos autistas. Os professores 

responderam ao seguinte questionamento: “Em sua opinião 
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quais as principais dificuldades enfrentadas por professores 

que trabalham a inclusão de alunos autistas?” 

PROFESSOR 1: “Precisamos de professores 
auxiliares que saibam trabalhar com 
inclusão. A formação específica para atender 
a esse público é muito importante e deveria 
ser regra para uma efetiva inclusão. Recursos 
materiais também são importantes nas 
escolas, pois auxiliam muito no processo de 
aprendizagem. Temos de carência de 
materiais essenciais, assim como salas de 
recursos (AEE)” 

 

PROFESSOR 2: “Materiais adequados; 
professor auxiliar como suporte (ausente)” 

Os professores reconhecem e em suas 

experiências vários fatores que interferem diretamente na 

inclusão de alunos autistas. Ambos indicam falta de material 

específico como empecilho ao processo de inclusão. O 

professor 1, lembra ainda o despreparo dos professores e a 

falta de formação específica para esses profissionais. De 

maneira pontual considera a importância das salas de 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) para alunos, 

em geral, da rede pública, com dificuldades educacionais 

especiais. O professor 2, relata a importância de professor 

auxiliar (no momento ausente nas salas de ambas) que 

trabalha em colaboração com o professor titular da sala e 

geralmente é voltado para o atendimento dos alunos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem. 

Dessa maneira entende-se que: 
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As fragilidades das propostas de inclusão, 
neste sentido, residem no fato de que, 
frequentemente, o discurso contradiz a 
realidade educacional brasileira, caracterizada 
por classes superlotadas, instalações físicas 
insuficientes, quadros docentes cuja formação 
deixa a desejar (LACERDA, 2006 p.168). 

A realidade observada na escola escolhida 

nessa pesquisa atesta o quanto há de se melhorar para 

efetivar a inclusão desses alunos e fornecer-lhes um ensino 

de qualidade, voltado a suas condições específicas e 

comprometido com o seu desenvolvimento. Apesar da boa 

vontade e compromisso dos professores desta escola faltam 

recursos, formação continuada, valorização e concepção 

mais aguçada da necessidade de fornecer ao aluno autista 

um ensino com significado que seja mais de que inserir 

esses alunos na sala de aula. 

A escola inclusiva que se pretende precisa 

ultrapassar dificuldades tradicionais como: ambiente 

inadequado, formação deficiente ou inexistente, salas 

superlotadas, falta de materiais e etc. Tais dificuldades 

podem ser vencidas mediante preparo, organização, e 

recursos em quantidade e tempo hábil. Isso é urgente, muito 

urgente, uma vez que o processo de inclusão no Brasil está 

com atraso, prejudicando milhares de crianças em função do 

Estado negar-lhes o direito básico à educação. 
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OBSERVAÇÃO NÃO PARTICIPANTE 
Na observação foi possível constatar as 

dificuldades com que os professores trabalharam a inclusão 

de seus alunos autistas, sendo que muitas vezes não foi 

percebida qualquer adaptação em sua maneira de ensino 

observando-se constantemente um tradicionalismo em suas 

aulas. Essa observação em parte contrapõe-se as falas das 

professoras anteriormente expressas no questionário. Apesar 

da aparente metodologia pouco inclusiva dos professores no 

período em que foram observadas, os alunos autistas 

interagiram bem nas aulas, porém, não é possível afirmar 

que os alunos de fato conseguiram assimilar o conteúdo 

ministrado. 

A escola aqui mencionada não dispõe de uma 

sala de AEE que seria de suma importância para o 

aprendizado significativo dessas crianças, porém, as duas 

crianças autistas dessa escola são atendidas em salas de 

uma outra escola do município. Até o momento da 

observação não havia professor auxiliar nas salas, embora a 

direção da escola já houvesse solicitado algumas vezes a 

Secretária Municipal de Educação. Tal informação foi 

fornecida pela gestora da escola. 

Em outro momento no intervalo das aulas, os 

professores mencionaram negativamente a ausência de 

recursos e treinamentos específicos sobre educação inclusiva. 

Eles reconhecem que a falta de formação continuada para 
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trabalhar com crianças autistas dificulta consideravelmente 

seu trabalho em relação à inclusão desses alunos. 

Não observação do professor 1 foi possível 

observar que o mesmo é organizado, metódico, exigente 

com seus alunos, porém, dentro de suas condições, sem 

desrespeitar ou agredi-los de alguma maneira. Fiscaliza os 

cadernos dos alunos e bonifica os mais esforçados com 

alguns incentivos. Durante a observação mostrou 

compromisso e dedicação com sua turma. Incentiva o 

respeito entre os alunos, tem boa interação com seu aluno 

autista, esforçando-se para atendê-lo sempre que possível e 

pede que todos os outros alunos o respeitem. 

Apesar do esforço e do carinho que demonstra 

com seu aluno foi observada uma grande dificuldade em 

adaptar atividades e moldar sua metodologia de trabalho 

para alcançar o seu aluno autista e tornar o conteúdo 

acessível a ele. Demonstrou uma postura tradicional em 

muitos momentos, sobretudo através da valorização dos 

conteúdos. 

O professor 2 foi igualmente observado e 

pôde constatar-se que é dedicado, razoavelmente 

organizado, um tanto liberal com seus alunos, focado em 

exercícios e atividades, utilizando quase que exclusivamente 

o livro didático, aparentemente não costuma adaptar ou 

utilizar materiais diferenciados em suas aulas. Pouco 
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didático ou lúdico e parece não respeitar o tempo de 

aprendizagem de seu aluno autista, isso é, tarefas 

inadequadas, muito extensas, letras pequenas e etc. 

Apresenta bom relacionamento com todos os 

seus alunos, é bastante objetivo, demonstra uma 

metodologia de ensino bastante tradicional, voltada a 

exposição de conteúdos, durante o período de observação, 

não demonstrou estratégias diferenciadas para alcançar seu 

aluno autista. 

Ambos agiram com naturalidade enquanto 

eram observados de maneira que suas reações 

evidentemente esboçam de fato o trabalho no cotidiano. Não 

houve qualquer tipo de interferência ou colaboração das 

pesquisadoras nesse período. 

As informações expressas nesse trabalho 

foram observadas no cotidiano da escola durante dois meses 

e com posterior análise à luz dos teóricos aqui mencionados 

e foram suficientes para alcançar os objetivos pretendidos 

nesta pesquisa, isto é, verificar possibilidades de inclusão de 

alunos com TEA nessa escola. 

CONCLUSÕES 

O presente trabalho objetivou analisar os 

meios comuns empregados pela escola para a inclusão de 

alunos autistas em salas de ensino regular e de forma 
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específica verificar se a escola dispunha de estratégias 

diversas para a inclusão dos mesmos e investigar o preparo 

dos docentes quanto a essa nova perspectiva. De maneira 

semelhante também foi analisada na pesquisa a colaboração 

da gestão e os recursos à disposição dos professores. 

A relevância da pesquisa advém do fato de 

abordar a inclusão de alunos com TEA como uma urgente 

necessidade da escola pública, partindo do entendimento do 

dever do Estado como principal responsável em propor e 

efetivar políticas que favoreçam efetivamente o processo de 

inclusão de todos. A partir da proposta desenvolvida na 

pesquisa e em conformidade com os dados coletados, 

consideramos haver alcançado os objetivos almejados. A 

educação é o alicerce para o desenvolvimento de cada 

indivíduo e é direito fundamental de todo ser humano e 

nessa perspectiva a inclusão de alunos autistas e com 

quaisquer outras necessidades educacionais especiais é 

uma forma de respeitar e resguardar seus direitos. 

Inúmeros são os desafios que concorrem contra o processo 

de inclusão de alunos com TEA, pois incluí-los em uma sala 

de aula de regime regular e não lhes assistir em suas 

reais necessidades não é inclusão. 

Embora com décadas de atraso, a legislação 

brasileira para a inclusão de autistas, é considerada uma das 

mais modernas do mundo e trouxe inúmeros benefícios. O 
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Estado brasileiro tem uma dívida com esses indivíduos e 

suas políticas de afirmação embora tardias garantem direitos 

que são inerentes à pessoa humana, mas que por bastante 

tempo foram negados aos autistas. Essas políticas 

encontram respaldo na Constituição Federal Brasileira de 

1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96 e 

está em consonância com documentos importantes como a 

Declaração Universal dos Direitos e a Declaração de 

Salamanca que norteiam a educação inclusiva e reafirmam o 

dever do Estado em acolher e respeitar os direitos de todos 

os cidadãos, independente de suas limitações. 

No Brasil, por diferentes motivos, as 

autoridades tardaram em acolher e/ou propor iniciativas para 

alcançar pessoas com TEA. Essas pessoas continuavam à 

margem do poder público. Até a promulgação de uma 

política pública para saúde mental de crianças e 

adolescentes, no início do século XXI, estes eram atendidas 

apenas em instituições filantrópicas, como a Associação dos 

Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e Associação 

Pestalozzi (CAVALCANTE, 2003). 

Em virtude dos fatos aqui mencionados 

concluímos que apesar dos avanços e de seus direitos 

estarem plenamente expressos na legislação, observa-se, 

sobretudo, na enorme maioria das escolas públicas 

brasileiras, outra realidade bem diferente, alunos autistas, 
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embora inseridos em salas de regime regular não estão 

devidamente assistidos, ou seja, continuam excluídos. Os 

professores desses alunos enfrentam diariamente situações 

adversas que dificultam seu processo de inclusão tais como: 

salas superlotadas, faltas de recursos, ambiente 

inapropriado, péssima valorização profissional e formação 

continuada insuficiente ou inexistente, entre outros. É dever 

da escola acolher alunos com TEA e com outras 

necessidades educacionais especiais, para tanto ela deve 

adaptar-se, inovar-se para efetivamente incluí-los e 

fornecer-lhes um ensino que lhe seja próprio e de qualidade 

e condições plenas para permanência na escola e progressão 

nos estudos. 
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LA IMPORTANCIA DE LA INTERACCIÓN 
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SOCIAL EN UNA ESCUELA PÚBLICA 

ESTADUAL DE LA CIUDAD DE PARNAÍBA- 
PI 

Luísy Danielle Azevêdo da Rocha30 
Diana Marques dos Santos Torres 31 

 

RESUMO 
 

Consoante a temática apresentada, esse artigo objetiva 
mostrar a importância da interação comunicativa do surdo 
para que ocorra a sua inclusão no ambiente escolar. Esse 
objetivo geral resultou em objetivos específicos como: 
Perceber a relevância da escola para a superação das 
barreiras sociais e comunicativas enfrentadas pelo aluno 
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com surdez; Identificar como funciona o processo de 
inclusão da criança surda em uma escola pública estadual e o 
uso de estratégias metodológicas que facilitam a 
comunicação; Analisar a dificuldade de comunicação entre 
surdo e ouvinte pelo uso constante da fala e a ausência da 
LIBRAS. A metodologia de cunho qualitativo muniu-se de 
uma pesquisa bibliográfica, pautada no pensamentos de 
teóricos como: Goldfeld (2002); Perlin e Strobel (2009); 
Nascimento e Raffa (2011); Ribeiro (2013); Luchese (2017) 
entre outros, e fontes digitais como teses, artigos, revistas 
educacionais e inclusivas extraídas da internet pelo Google 
Acadêmico e SciELO. O estudo de campo foi aplicado em 
uma escola de rede estadual da cidade de Parnaíba que 
possui 04 (quatro) surdos em sala regular, sob forma de 
observação não participante e entrevista para 11 (onze) 
sujeitos, distribuídos entre funcionários e alunos ouvintes, a 
fim de atingir o objetivo proposto. A pesquisa almeja 
contribuir positivamente para a efetivação interativa do 
surdo na escola, a fim de que a comunicação entre eles e os 
ouvintes seja um meio de inclusão social verdadeiro que 
propicie o bem estar, o aprendizado, o respeito e a 
valorização de sua língua, a LIBRAS, como primordial 
nesse processo. 

Palavras-chave: Interação Comunicativa. Escola. Aluno 
surdo. 

RESUMEN 

Conforme a la temática presentada, este artículo tiene como 
objetivo mostrar la importancia de la interacción 
comunicativa del sordo para que ocurra su inclusión en el 
ambiente escolar. Este objetivo general resultó en objetivos 
específicos como: Percibir la relevancia de la escuela para la 
superación de las barreras sociales y comunicativas 
enfrentadas por el alumno con sordera; Identificar cómo 
funciona el proceso de inclusión del niño sordo en una 
escuela pública estatal y el uso de estrategias metodológicas 
que facilitan la comunicación; Analizar la dificultad de 
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comunicación entre sordo y oyente por el uso constante del 
habla y la ausencia de la LIBRAS. La metodología de cuño 
cualitativo se ha provisto de una investigación bibliográfica, 
pautada en los pensamientos de teóricos como: Goldfeld 
(2002); Perlin y Strobel (2009); Nacimiento y Raffa (2011); 
Ribeiro (2013); Luchese (2017) entre otros, y fuentes 
digitales como tesis, artículos, revistas educativas e 
inclusivas extraídas de internet por Google Académico y 
SciELO. El estudio de campo fue aplicado en una escuela de 
red estatal de la ciudad de Parnaíba que posee 04 (cuatro) 
sordos en sala regular, en forma de observación no 
participante y entrevista para 11 (once) sujetos, distribuidos 
entre funcionarios y alumnos oyentes, a para alcanzar el 
objetivo propuesto. La investigación anhela contribuir 
positivamente a la efectividad interactiva del sordo en la 
escuela, a fin de que la comunicación entre ellos y los 
oyentes sea un medio de inclusión social verdadero que 
propicie el bienestar, el aprendizaje, el respeto y la 
valorización de su lengua, a LIBRAS, como primordial en 
este proceso. 

Palabras clave: Interacción Comunicativa. Escuela. 
Alumno sordo. 

1 INTRODUÇÃO 
Interagir significa uma ação integrada entre 

indivíduos. Pela ótica social, a interação acontece no 

momento em que o outro passa a entender e respeitar a 

cultura do grupo social que está inserido, participando 

ativamente dele. Assim, interagir quer dizer comunicar-se, 

fazer-se entender. Sem a comunicação o ser humano é 

incapaz de exprimir seus pensamentos e emoções, ou seja é 

incapaz de participar efetivamente da sociedade. 
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Desde a antiguidade, o surdo foi questionado sobre 

sua capacidade de interagir em sociedade como também, na 

autonomia da sua própria vida pessoal, uma vez que este 

não produzia fala. Mesmo na Bíblia existem relatos sobre a 

importância da fala para ser considerado ser humano, cristão 

e ter participação no meio social. Entre as muitas conquistas 

do povo surdo, o direito a educação quebrou muitos 

paradigmas onde acreditava-se que o surdo não era capaz de 

se comunicar, aprender, ou até mesmo pensar. No entanto, 

toda sua história foi marcada por uma cultura ouvinte que 

objetivava fazer com que a comunicação dessas pessoas 

fossem através da fala, não respeitando suas peculiaridades 

linguísticas, e o uso da língua materna desse povo, ou seja a 

língua de sinais. 

Diante de tantas questões sobre a forma de integrar 

ou incluir o surdo no meio social e as leis inclusivas que os 

asseguram como cidadãos, a temática abordada nesse estudo 

versa sobre a importância da interação do aluno surdo no 

ambiente regular de ensino como meio para a inclusão social 

em uma escola pública estadual de Parnaíba-PI. A partir 

dessa temática, a pesquisa levanta questionamentos onde 

surgem as seguintes indagações: A escola está preparada 

para efetivar essa interação afim de incluir o surdo no seu 

ambiente escolar? Ou melhor, os sujeitos envolvidos no 

processo de interação no ambiente escolar sabem e usam a 

LIBRAS, como meio para efetivar a comunicação e a 
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inclusão do aluno surdo? E indo além com a indagação 

problematiza-se o seguinte questionamento: Se isso não 

acontece, como pode haver uma interação comunicativa 

eficaz, entre surdos e ouvintes dentro da escola, que promova 

o aprendizado e a inclusão do aluno com surdez? 

Para responder essas inquietações, o objetivo geral 

foi mostrar a importância da interação comunicativa do 

surdo na escola para que ocorra a sua inclusão social. Para 

alcançá-lo, usou-se estratégias que resultaram em objetivos 

específicos como: Perceber a relevância da escola para a 

superação das barreiras sociais e comunicativas enfrentadas 

pelo aluno com surdez; Identificar como funciona o 

processo de inclusão da criança surda em uma escola 

pública estadual e o uso de estratégias metodológicas que 

facilitam o seu desenvolvimento comunicativo e por fim, 

analisar a dificuldade de comunicação entre surdo e ouvinte 

pelo uso constante da língua oral, o Português (L2) e a 

ausência da LIBRAS, língua materna do surdo (L1) no 

processo interativo entre as partes. 

Em posse desses objetivos, traçou-se um percurso 

metodológico de cunho qualitativo onde o trabalho muniu-

se uma pesquisa bibliográfica, pautada no pensamentos de 

teóricos e estudiosos do tema como: Goldfeld (2002); Perlin 

e Strobel (2009); Nascimento e Raffa (2011); Ribeiro (2013); 

Luchese (2017) entre outros, e fontes digitais como teses, 
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artigos, revistas educacionais e inclusivas extraídas da 

internet pelo Google Acadêmico e SciELO, que deram 

maior credibilidade a pesquisa. O estudo de campo foi 

aplicado em uma escola de rede estadual da cidade de 

Parnaíba-PI que possui 04 (quatro) surdos no seu quadro de 

alunos de sala regular de ensino, sob forma de observação e 

entrevista a 11 (onze) pessoas, entre funcionários e alunos 

ouvintes da instituição, sendo 1(uma) diretora, 1 (uma) 

secretária, 1(uma) coordenadora, 1 (um) vigia, 03 (três) 

alunos ouvintes e 04 (quatro) professores, que tem contato 

diariamente com os surdos, a fim de atingir o objetivo 

proposto. 

Com tudo o que foi exposto, espera-se contribuir 

positivamente com a efetivação interativa do surdo no 

ambiente escolar, a fim de que a comunicação entre eles e 

os ouvintes sejam um meio de inclusão social verdadeiro, 

visando o bem estar e aprendizado do educando com surdez 

e o respeito e a valorização de sua língua, a LIBRAS como 

primordial no processo interativo, de inclusão, de 

aprendizagem e vivência escolar. 

2.  EDUCAÇÃO DO SURDO NO 
CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Desde a antiguidade, o surdo não teve as mesmas 

chances de uma educação que os propiciassem seu 



EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 312 

desenvolvimento cognitivo. A história dessas pessoas é 

marcada por preconceitos, marginalizações e proibições, 

inclusive em poder utilizar a sua língua natural para se 

comunicar, no caso a língua de sinais em detrimento a 

língua oral, a qual essa última era prioritária devido a 

dominância linguística existente em todo mundo. 

Goldfeld (2002, p.80) afirma que a surdez causa 

muitos danos para o homem por atingir a função que os 

diferencia dos demais animais, a linguagem e suas infinitas 

possibilidades de utilizações. Assim, os surdos tem muitas 

dificuldades de interagir por que a as línguas orais são as 

mais usadas nas grandes maiorias das comunidades, 

impossibilitando a criança de adquiri-la por ser surda e ter 

outro tipo de língua, no caso a Língua de Sinais. O que se 

sabe é que desde os tempos remotos, o surdo por não 

possuir uma linguagem própria, era considerado um ser 

inferior que não exprimia seus pensamentos e ideias, e dessa 

maneira não se desenvolveria cognitivamente, muito menos 

participaria do meio social. Havia uma concepção negativa 

envolto ao ato de não poderem falar que os associavam a 

seres que não poderiam aprender. 

No entanto, com o passar dos anos muitos 

pesquisadores e estudiosos comprovaram a capacidade de 

aprendizado da pessoa surda. Fato que só foi possível, a 

partir do momento em que se respeitaram as especificidades 
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linguísticas dessas pessoas comprovando que o surdo pode 

interagir e se fazer compreender através de sua língua, que 

se difere das oralizadas pelo canal comunicativo, ou seja, 

nos surdos sua comunicação dar-se pelo uso espaço visual 

de sua língua materna, a língua de sinais, e nos ouvintes é 

utilizada a língua na modalidade oral auditiva que se 

constituem na fala. 

No Brasil, a educação dos surdos começa com a 

chegada, em 1855 do professor francês e surdo Hernest 

Huet, sob a permissão do rei D. Pedro II e funda a primeira 

escola brasileira de surdos em 26 de setembro de 1857, hoje 

conhecida como INES – Instituto Nacional de Educação dos 

Surdos. Fontes históricas, de acordo com Ramos (2008, p. 

6) comprovam esse  fato, quando esclarece que havia um 

forte interesse de D. Pedro II em educar o surdo, tendo em 

vista que ele possuía um neto surdo, de sua filha a princesa 

Isabel esposa do Conde D’Eu, que era parcialmente surdo, 

seu genro. 

Nesse sentido, surgem várias tendência 

educacionais que visavam saber qual a mais adequada para 

o ensino do surdo. “Diferentes tendências e diferentes 

pressupostos estão em jogos”, afirma Goldfeld (2002, p. 28 

apud GIROLETTI 2017, p.4), e complementa que nessas 

tendências educacionais para o surdo, “algumas se baseiam 

somente na língua oral, em outros a Língua de Sinais é 
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pesquisada e defendida como Língua visual espacial. Ainda, 

outras metodologias geraram códigos visuais para auxiliar 

na comunicação”. 

Assim, essas tendências são ainda hoje utilizadas 

no ambiente educacional brasileiro, visando a educação do 

indivíduo surdo e que de acordo com Goldfeld (2002, 

p.33) “as diferentes abordagens causam muitas discórdias e 

muitos conflitos entre os profissionais que as seguem”. São 

elas: Oralismo Puro (uso da fala), Comunicação Total 

(abordagem mista, onde todos os métodos são utilizados 

como: leitura labial, sinais, gestos, fala) e o Bilinguismo 

(uso da língua de sinais). 

2.2 Integração versus Inclusão 
Muito se tem falado em inclusão social, integração 

do surdo, adaptações do ambiente para a inclusão do aluno 

surdo, entre outros. No entanto, se faz necessário esclarecer 

que existe uma grande diferença entre integração e inclusão. 

Ao integrar uma pessoa especial em um ambiente escolar, 

espera-se que “a pessoa com deficiência se adapte a tudo 

que já existe na escola, ou seja, tenha condições de enfrentar 

a escola do jeito que ela é.” (NASCIMENTO; RAFFA, 

2011, p. 13). Desde modo, para se incluir algo ou alguém 

precisa-se compreender o verdadeiro significado de 

inclusão, como também entender a definição do verbo 

integrar, para que se obtenha sucesso no objetivo alvo em 
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relação a surdez, que é a inclusão da comunidade surda no 

âmbito educacional regular. 

A Política Nacional de Educação Especial, 

conceitua a Integração como um processo dinâmico de 

participação das pessoas num contexto relacional, 

legitimando sua interação nos grupos sociais. A base 

filosófica-ideológica da integração vem através da 

normalização (BRASIL, 2008). E é dessa forma que essa 

base, tenta oferecer aos alunos com necessidades especiais, 

as condições de vida diária as mais semelhantes possíveis, 

às condições de vida em sociedade. Mas, integrar não é 

incluir. A inclusão vai além de normalizar. Incluir é ter a 

percepção de que as pessoas são diferentes e singulares, 

buscando um mundo social inspirado na diversidade, na 

pluralidade cultural e linguística de um povo, aceitando-os 

como eles são, sem discriminação ou preconceitos. 

Nesse sentido, a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva diz que: 

O movimento mundial pela educação 
inclusiva é uma ação política, cultural, social 
e pedagógica, desencadeada em defesa do 
direito de todos os estudantes de estarem 
juntos, aprendendo e participando, sem 
nenhum tipo de discriminação. A educação 
inclusiva constitui um paradigma educacional 
fundamentado na concepção de direitos 
humanos, que conjuga igualdade e diferença 
como valores indissociáveis, e que avança em 
relação à idéia de eqüidade formal ao 
contextualizar as circunstâncias históricas da 
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produção da exclusão dentro e fora da escola. 
(BRASIL, 2008, p.01). 

Ao reconhecer e defender os indivíduos ditos 

diferentes a normalidade, de suas dificuldades enfrentadas 

nas escolas, a educação inclusiva assume a responsabilidade 

de criar meios para confrontar e superar as práticas 

discriminatórias e com isso, a exclusão escolar. No caso dos 

alunos com surdez, a inclusão sócioeducacional está 

intimamente ligada ao respeito as suas especificidades 

linguísticas, ao uso de sua língua materna e com isso, a 

promoção de uma interação comunicativa que lhes 

proporcionem a participação no meio em que estão 

inseridos, bem como o acesso ao aprendizado eficaz por 

meio de sua língua. 

Nesse viés de inclusão, de conformidade com 

Brasil (2008, p.01) os sistemas educacionais para serem 

considerados inclusivos devem repensar sua mudança 

estrutural e cultural, adaptando-se aos seus novos “clientes” 

e não estes se adaptarem ao ambiente, como no caso da 

integração. De acordo com Lacerda (2007, p. 260) foi no 

final da década de 70, início dos anos 80 que a educação 

brasileira buscou novas diretrizes com relação a Integração 

no ambiente escolar, com o objetivo principal de ultrapassar 

a segregação, construindo espaços coletivos no meio social 

que tinha por finalidade “tornar a pessoa com deficiência ou 
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distúrbio parte integrante da sociedade” (TARTUCI; GÓES, 

2001, p. 64). 

Lacerda (2007, p. 260) também afirma que é “a 

partir da década de 1990, que a corrente em defesa da  

Integração  Total  ganha  força,  sofre  influência  da  

Declaração  de  Salamanca (1994) e é renomeada inclusão”. 

2.3 A ESCOLA E O SURDO: Ambiente de 
integração ou inclusão? 

Historicamente, as instituições escolares 

caracterizava-se por uma educação limítrofe, pois a 

escolarização era privilegio de um grupo, geralmente 

aqueles que possuíam um maior poder aquisitivo, causando 

assim uma exclusão legitimada nas práticas e políticas 

educacionais que reproduzem a ordem social. De 

consonância com Ribeiro (2013, p. 17) a escola “com o 

passar do tempo se configurou como uma das conquistas da 

cidadania mais significativas, principalmente para as 

minorias sociais. 

A partir da elaboração da Constituição Federal de 

1988, que define em seu artigo 205 a educação como direito 

de todos, dever do Estado e da família, promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade que garante o 

pleno desenvolvimento do ser humano e o exercício da 

cidadania e a sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 

1988) um novo olhar surge para às desigualdades em 
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relação ao ensino. A mesma Constituição, em seu artigo 

206, inciso I, estabelece a “igualdade de condições de 

acesso e permanência na escola” como um dos princípios 

para o ensino e garante no inciso VII, artigo 208 como dever 

do Estado, a oferta do Atendimento Educacional 

Especializado - AEE, preferencialmente na rede regular de 

ensino, àquelas pessoas que tem alguma necessidade 

especial e no período de contraturno as aulas. 

Outra lei que merece destaque é a 9.394/1996, Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDB que garante a todo cidadão brasileiro o direito a 

educação pública e o acesso e permanência na escola 

(BRASIL,1996). Assim, a obrigatoriedade da oferta e a 

gratuidade da educação traz reflexões acerca da importância 

da escola na vida dos educandos. 

Delval (2001 apud RIBEIRO, 2013, p. 18) critica o 

sistema escolar atual no que tange a obrigatoriedade não vir 

acompanhada de qualidade de ensino, pois os conteúdos são 

trabalhados descontextualizados, repetidos e decorados pelos 

alunos como algo pronto e acabado, sem significado real para 

o cotidiano deles, fazendo com que muitos destes 

abandonem os estudos antes mesmo de concluírem as séries 

iniciais. 
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Mesmo com a democratização do ensino, quando 

as escolas universalizam o acesso ao saber, percebe-se um 

paradoxo em relação à inclusão, integração e exclusão das 

pessoas consideradas fora dos padrões ditos “normais”, no 

caso dos surdos há muitos entraves para que estes estejam 

realmente incluídos no ambiente escolar, como por exemplo 

a comunicação não estabelecida. O que se observa é a 

integração dessas pessoas para cumprimento de leis, como 

no caso o decreto 5.636/2005 que regulamenta a lei de libras 

10.436/2002 garantindo a educação ao surdo e o uso de sua 

língua, pois apesar de sua existência legal, o que nela 

preside ainda não está sendo posta em prática. 

Sobre esse decreto o Capitulo VI, Artigo 22 fala 

que as instituições federais de ensino deve garantir a 

inclusão do surdo por meio de organização das escolas e 

ainda esclarece sobre suas denominações e o direito ao 

ensino através do AEE. Assim, tem-se: 

I - escolas e classes de educação bilíngüe, 
abertas a alunos surdos e ouvintes, com 
professores bilíngües, na educação infantil e 
nos anos iniciais do ensino fundamental; II - 
escolas bilíngües ou escolas comuns da rede 
regular de ensino, abertas a alunos surdos e 
ouvintes, para os anos finais do ensino 
fundamental, ensino médio ou educação 
profissional, com docentes das diferentes 
áreas do conhecimento, cientes da 
singularidade lingüística dos alunos surdos, 
bem como com a presença de tradutores e 
intérpretes de Libras - Língua Portuguesa. § 
1o São denominadas escolas ou classes de 
educação bilíngüe aquelas em que a Libras e a 
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modalidade escrita da Língua Portuguesa 
sejam línguas de instrução utilizadas no 
desenvolvimento de todo o processo 
educativo. § 2o Os alunos têm o direito à 
escolarização em um turno diferenciado ao do 
atendimento educacional especializado para o 
desenvolvimento de complementação 
curricular, com utilização de equipamentos e 
tecnologias de informação. (BRASIL, 2005). 

É perceptível que embora a existência da lei, as 

escolas ainda não estão adaptadas para oferecer uma 

educação de qualidade as pessoas com surdez. Thoma (2006 

apud PERLIN e STROBEL, 2009, p.23) expõe que muitos 

casos a inclusão de estudantes surdos entre alunos ditos não 

surdos em salas        de        aula,        do        ensino        

regular,        o        estar        juntos        não        tem trazido 

resultados esperados. Sobre as questão resultantes no 

fracasso escolar do surdo, Thoma discorre que: 

Podem estar associadas a um amplo leque de 
questões que não foram devidamente previstas 
e planejadas pelas escolas, pelos docentes e 
pela gestão. Talvez não se tenha reconhecido 
o complexo conjunto de relações, discursos e 
representações sobre aqueles a serem incluídos 
que constituem as propostas educacionais e 
que nos constituem na relação com os 
estranhos e anormais. (THOMA, 2006, p.22) 

Essa afirmativa comprova o despreparo das 

instituições para receber o aluno com surdez, que vão desde 

materiais pedagógicos não adaptados para a língua de sinais 

até a falta de capacitação e acessibilidade linguística dos 

professores e funcionários da escola. Nesse mesmo viés de 
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pensamento, Moreira (2013 apud FLORIANI, 2017, p. 51) 

aponta que a escola na perspectiva para inclusão não deve 

apenas assegurar as matrículas de alunos especiais, nem tão 

pouco adaptar apenas o seu espaço físico para recebê-los. 

Deve antes de tudo, oferecer qualidade para que esses 

alunos permaneçam na escola e tenham êxito, a começar 

pela capacitação dos profissionais com uma mudança 

significativa no comportamento da comunidade escolar e o 

“reconhecimento do aluno [...] capaz de traçar sua própria 

trajetória, caso contrário será a exclusão dentro da inclusão” 

(MOREIRA, 2013, s.p). 

Destarte, Ribeiro (2013, p.19) a diversidade 

existente nas instituições escolares reafirmam a importância 

de uma visão heterogênea sobre as diferenças e 

peculiaridades de cada indivíduo, respeitando a “sua 

bagagem cultural como ponto inicial para a ampliação de 

seu conhecimento”. No que diz respeito aos alunos surdos, o 

respeito a sua diferença linguística que tem na língua de 

sinais o principal meio para a interação e o aprendizado. 

2.3.1 A escola inclusiva e/ou bilíngue para o aluno 
surdo 

A história da humanidade denota, através de uma 

visão crítica que sociedade alguma se fundamenta de 

sucesso, se não for favorável em todos os aspectos da 

convivência humana, ao respeito as diferentes pluralidades 

que a constitui. Conforme o pensamento de Aranha (2004, 
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p. 4) no ano de 2003, o Brasil começou a construir um novo 

tempo de transformação das escolas tradicionais em escolas 

inclusivas. O MEC, em 2006 através da Secretarias de 

Educação Especial assumem esse compromisso com todos os 

estados e municípios brasileiros. Sobre isso, reafirmando o 

pensamento supracitado os autores Mendes, Figueredo e 

Ribeiro (2015, p. 38) diz que: 

No Brasil a inclusão de pessoas  com  
necessidades  especiais  é  um  grande  desafio 
que a educação enfrenta. Em 2006 o MEC 
(Ministério da Educação), estabeleceu que 
não houvesse mais escolas especiais. Com 
base na LDB, Lei 9.394/96 capitulo V da 
Educação Especial, consta que, Entende se 
por Educação Especial, para os efeitos desta 
Lei, a modalidade de educação escolar, 
oferecida preferencialmente nas redes regular 
de ensino, para educandos portadores de 
necessidades especiais (grifo nosso). 

Com o fim das escolas especiais, a inclusão 

finalmente iria acontecer no ambiente escolar e se concretiza 

com a implementação do Programa Educação Inclusiva: 

Direito à Diversidade, que tem a responsabilidade no 

planejamento da gestão em educação, respeitando os mais 

diversos enfoques, desde o papel da escola, família, 

comunidade, pautados nos direitos humanos reafirmando a 

concepção de educação especial nas instituições escolares. 

As pessoas com necessidades especiais, teriam direitos 

igualitários aos demais, e adentraria a rede regular de ensino 

como qualquer outra dita “normal”. 
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“Escola inclusiva é, aquela que garante a qualidade 

de ensino educacional a cada um de seus alunos, 

reconhecendo e respeitando a diversidade e respondendo a 

cada um de acordo com suas potencialidades e 

necessidades” (ARANHA, 2004 p. 8). Assim, o aluno surdo 

precisa ter o respeito diante de suas especificidades e 

limitações, quanto ao uso da língua que é diferente das dos 

ouvintes. Outrossim, a pessoa com surdez para desenvolver 

sua comunicação precisa estar inserido em um ambiente em 

que ele possa interagir com o outro e ter contato com a 

língua de ambos interlocutores, ou seja a língua dos surdos e 

a dos ouvintes. 

Seguindo estudos do linguísta Bakhtin, Goldfeld 

(2002, p.54) afirma que o surdo ao não possuir acesso a 

nenhuma língua, são privados de compartilhar informações 

óbvias de um grupo social que participa, e sem um 

instrumento linguístico acessível, sofre muitas dificuldades 

na construção de seus pensamentos e significações, ou 

melhor, não tem uma consistência cultural baseada em sua 

comunidade surda, desenvolvendo aspectos diferenciados da 

maneira de agir e pensar dos indivíduos ouvintes. 

Sumariamente, isso quer dizer que ao ser inserido 

em uma cultura ouvinte, o surdo que não utiliza a sua 

própria língua materna, não está incluído e terá dificuldades 

em determinar o seu meio social e sua própria identidade. 
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Nesse sentido, a escola inclusiva para o aluno surdo é 

importante ao seu desenvolvimento cognitivo, uma vez que 

é estimulado o contato e a convivência social facilitando 

todos os processos para a aquisição do conhecimento. 

Porém, Ribeiro (2013, p.26) menciona que “a educação dos 

surdos não se pode resumir a um ambiente hipoteticamente 

inclusivo”. Pois, o acesso à educação se dá em um ambiente 

educacional bilíngue, onde há adequações que priorize o uso 

da língua de sinais como primeira língua – L1, e o uso da 

língua portuguesa na modalidade escrita como segunda 

língua - L2, e não apenas que o aluno surdo esteja inserido 

em uma sala de aula regular, junto com outros alunos 

diferentes linguisticamente - os ouvintes. 

Em 2010, a revista trimestral FENEIS (Federação 

Nacional de Educação e Integração dos Surdos), número 40, 

traz um artigo da jornalista Regiane Lucas intitulado: 

Conferência Nacional de Educação rejeita a proposta que 

apoia a escola de surdos, na ocasião ela cita que o CONAE 

(Conferência Nacional de Educação) ocorrido em Brasília, 

reuniu mais de três mil pessoas para discutir políticas 

públicas em prol a educação do surdo e o planejamento do 

PNE (Plano Nacional de Educação). Em geral, as propostas 

apresentadas visavam a manutenção e criação das escolas 

bilíngues para os surdos como o melhor meio de educá-los. 

Das 11 (onze) propostas elencadas, apenas 03(três) foram 

aprovadas, dentre elas a garantia de atendimento a criança 



EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 325 

surda pelo AEE, a oficialização da profissão de intérprete de 

Libras e a garantia que a formulação das políticas 

linguísticas tivessem a participação da comunidade surda. 

Na ocasião, a jornalista citou a fala de Ronice 

Quadros, estudiosa da comunidade surda e da língua de 

sinais, sobre a importância e em favor da escola bilíngue 

que diz: 

Uma boa escola bilíngue para surdos é aquela 
em que a libras vai ser a língua de instrução 
dos conhecimentos escolares e a língua 
portuguesa vai ser ensinada como segunda 
língua. É aquela em que as pessoas sejam 
bilíngues e usam tanto uma como a outra 
língua, de acordo com quem estiver 
conversando. É aquela que vai garantir o 
encontro entre surdos para estes vivenciarem 
sua cultura. Essa escola que descrevo pode ser 
uma escola bilíngue de surdos e pode ser uma 
escola bilíngue publica vai depender de se 
criar um espaço que faça uma educação 
bilíngue. (LUCAS, 2010, p. 23). 

Nessa mesma linha de pensamento, Ribeiro (2013, 

p. 36) esclarece que as escolas bilíngues estão previstas nos 

dispositivos legais que normatizam a educação nacional do 

Brasil e que os documentos legais como a Constituição de 

88, a LDB e a Declaração de Salamanca não preveem 

restrições e tampouco empecilhos para a abertura e 

funcionamento dessa modalidade de ensino, uma vez que 

corrobora com a efetivação do aprendizado e da 

comunicação do surdo. O próprio decreto nº 5626/2005 

preconiza a importância dessas escolas como melhor método 
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para o ensino do surdo, quando em seu Artigo 22, Inciso I 

fala que é preciso para a instrução do aluno com surdez, 

“escolas e classes de educação bilíngüe, aberta a alunos 

surdos e ouvintes, com professores bilíngües...” (BRASIL, 

2005). 

2.4 A LIBRAS e sua importância para a 
comunicação do aluno surdo 

Com o advento da inclusão e com ela os estudos 
acerca da língua de sinais brasileira (LIBRAS), percebe-se 
que existem muitas dúvidas em relação a língua do povo 
surdo. A falta 

de conhecimento sobre a importância linguística do uso da 

língua materna do surdo é responsável por muitos 

problemas entre eles, como por exemplo o atraso escolar. 

Nas escolas, a confiança em uma metodologia ouvinte, com 

o uso oralista de ensino, retarda a cognição e o aprendizado 

do surdo impedindo a sua comunicação e a sua interação 

com a sociedade. 

Muitas pessoas ainda não compreendem como o 

surdo pode se comunicar, de forma inelegível, já que ele não 

oraliza. A maioria dos surdos não fala, mas,  eles se 

comunicam.  Em resposta a esta pergunta Reily (2004, 

p.117), enfatiza que “quando a voz não pode ser usada, o 

gesto  é uma opção natural  para a  constituição da 

linguagem”.  Portanto,  se não    há comunicação através da 

fala, busca-se meios adequados que supram as 

funcionalidades da língua oral. Fazendo uma relação entre 
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as línguas de sinais e as orais, surgem como formas 

comunicativas o sinal e a fala, respectivamente. 

Nesse perspectiva, confirmando que o sinal pode 

substituir a fala estabelecendo uma comunicação inteligível, 

Nascimento e Mascarenhas (2009, p. 3) diz que: 

Segundo Ferreira (1999), a fala é a ação ou 
faculdade de falar, e o sinal é signo 
convencionado que serve para transmitir 
informação. Verificando o conceito de sinal e 
pensando na língua sinalizada, percebe-se que 
quando o gesto representa um sinal 
convencional e possui contexto lingüístico 
com significado, enquadra-se então na 
definição de língua, servindo, portanto, para 
exercer comunicação, interação, 
substituindo assim, a fala. (Grifo nosso). 

De acordo com Brasil (2002), a Lei nº 10.436/2002 

reconhece a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS como 

meio legal de comunicação e expressão do povo surdo, 

determinando que sejam garantidas formas 

institucionalizadas de apoiar seu uso e difusão, bem como a 

inclusão da disciplina de Libras como parte integrante do 

currículo nos cursos de formação de professores e de 

fonoaudiologia. Com essa lei, o surdo passou a ter garantido 

o pleno desenvolvimento comunicativo e sua interação no 

meio social e em suas relações interpessoais. 

Munindo-se do pensamento do linguísta e estudioso 

Lev Vygotsky (1989), os autores Mendes, Figueredo e 

Ribeiro (2015, p.7) explicitam que a linguagem, para todos 

os seres humanos tem como função primordial estabelecer a 
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comunicação, o contato social e a influência sobre os 

indivíduos que estão ao seu redor através da interação entre 

os pares. Nesse sentido, a relação linguagem e comunicação 

não se dissociam, uma vez que estas são essenciais para que 

haja interação, e com ela o desenvolvimento social e 

cognitivo dos indivíduos. 

Desde que o linguísta americano Willian Stokoe, na 

década de 60 estudou e descobriu que as línguas de sinais 

são autenticas e tem todos os componentes de uma língua 

verdadeira, apresentando aspectos fonológicos, sintáticos e 

morfológicos, as línguas de sinais passaram a serem vistas 

como línguas de fato. No Brasil, os primeiros estudos sobre 

a autenticidade das língua de sinais, acontece com as 

pesquisas da estudiosa surda Ana Regina e Souza Campello, 

em 2005. (QUADROS; PIZZIO; REZENDE, 2009, p. 18). 

Ribeiro (2013, p.37) elenca também, estudos linguísticos 

acerca da Libras, destacando estudiosos como: Ferreira 

Brito, Felipe e Monteiro e Ronice Miller de Quadros que 

com suas pesquisas, fortaleceram os movimentos surdos 

para que essa língua fosse regulamentada em 2002. 

De acordo com Mendes, Figueredo e Ribeiro 

(2015, p.7) “A Língua de Sinais são sistemas de 

comunicação desenvolvida pela comunidade surda, 

constituindo-se em línguas completas com estruturas 

independentes das línguas orais”. Desse modo, com todos os 
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elementos gramaticais de uma língua oficial, a Língua de 

sinais é natural da comunidade surda, propiciando assim, o 

desenvolvimento cognitivo natural do aluno surdo e com isso 

a efetivação comunicativa deles no meio social em que está 

inserido. 

Comungando com essa assertiva, Pereira (2000) diz 
que: 

A língua de sinais preenche as mesmas 
funções que a linguagem falada tem para os 
ouvintes. Como ocorre com crianças ouvintes, 
espera-se que a língua de sinais seja adquirida 
na interação com usuários fluentes da mesma, 
os quais, envolvendo as crianças surdas em 
práticas discursivas e interpretando os 
enunciados produzidos por elas, insiram-se no 
funcionamento dessa língua. (PEREIRA, 
2000, p. 89). 

2.4.1 O Bilinguismo no ambiente escolar do 
aluno surdo 

Com o esclarecimento sobre a autenticidade da 

LIBRAS como língua oficial e materna dos surdos 

brasileiros e por eles pertencerem a uma comunidade 

linguística majoritária oralista que utiliza a língua 

portuguesa, esse tópico trata sobre a importância do 

bilinguismo para os surdos como meio de estabelecer a 

comunicação no meio social. 

Dentre as muitas correntes filosóficas utilizadas ao 

longo da história da educação do surdo, na tentativa em 

educá-los e estabelecer uma comunicação, o bilinguismo 

comprovadamente é o melhor meio, por respeitar as 
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especificidades linguísticas no uso de duas línguas: a língua 

de sinais e o português na modalidade escrita. 

Assim, no contexto escolar para o surdo, a Libras 

deve ser ensinada como primeira língua (L1), tendo a 

Língua Portuguesa como segunda língua (L2). Para os 

ouvintes, isso se inverte e o que era segunda língua para os 

surdos, para os ouvintes será a primeira, ou melhor a (L1) 

será o Português, no caso oral e escrito e a (L2) a Língua de 

sinais. Ao contrário do que muitos pensam sobre ser 

bilíngue, em relação a língua de sinais no Brasil, essa 

condição não é opcional como no aprendizado do inglês, 

francês ou espanhol, pois sendo a Libras legitimada e 

garantida juridicamente, esta torna-se obrigatória pelos 

falantes brasileiros. Nesse sentido, Quadros contribui 

dizendo que “quando me refiro ao bilinguismo, não estou 

estabelecendo uma dicotomia, mas sim reconhecendo as 

línguas envolvidas no cotidiano dos surdos, ou seja, a 

Língua Brasileira de Sinais e o Português no contexto mais 

comum do Brasil.” (2000, p.54). 

Luchese (2017, p. 118 apud FERNANDES E 

MOREIRA, 2014, p.57) vem dialogar que a comunidade 

surda no Brasil se identifica muito com a Libras, usando-a 

no dia a dia. No entanto, isso não os exime do uso, em 

situações formais, do português como L2 e obrigatória no 
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processo de ensino e aprendizagem do aluno surdo no 

contexto escolar. 

Assim, tem-se a seguinte afirmação que diz: 

Apesar da identificação com sua língua 
visual, a língua portuguesa é a língua oficial 
do país, pela qual se realizam as interações 
sociais básicas, desde a família, a escola e o 
trabalho. Isso impõe a necessidade do uso 
social do português em ambientes formais, 
que assume o status de segunda língua para os 
surdos brasileiros, obrigatório no processo de 
escolarização dos surdos. Essa situação 
caracteriza formalmente a condição bilíngue 
dos surdos brasileiros (FERNANDES; 
MOREIRA (2014, p. 57). 

Por essa obrigatoriedade linguística é que se diz 

que o Brasil, em relação a surdez é um pais bilíngue. A 

proposta bilíngue possibilita que em uma relação entre 

professor e aluno surdo este possa construir conforme 

Kubaski e Moraes (2009), “uma auto-imagem positiva como 

sujeito surdo, sem perder a possibilidade de se integrar 

numa comunidade de ouvintes”. 

“A proposta bilíngüe possibilita ao leitor surdo 

fazer uso das duas línguas, escolhendo a qual irá utilizar em 

cada situação lingüística” (KUBASKI; MORAES,2009, p. 

3415). 

2.5 O PAPEL DOS PROFISSIONAIS: professor, 
instrutor e o intérprete de libras 
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O campo da surdez envolve uma série de questões, 

que dificultam a interação do surdo com o meio social, entre 

elas, os déficits na leitura e escrita, o atraso escolar, a prática 

educativa do educador que oscila entre o uso oral e bilíngue, 

a dificuldade de comunicação e relacionamento interpessoal 

com os ouvintes, a falta de capacitação linguística dos 

profissionais para lidar com o aluno surdo, entre outros que 

interferem diretamente na inclusão desses alunos no 

ambiente escolar. 

“Para que uma escola se torne inclusiva há que se 

contar com a participação consciente e responsável de todos 

os atores que permeiam o cenário educacional: gestores, 

professores, familiares e membros da comunidade na qual 

cada aluno vive”. (ARANHA, 2004 p. 9). Nesse sentido, 

além do corpo escolar, merece destaque o professor de sala 

regular, o instrutor de língua de sinais e o intérprete de libras 

como protagonistas no auxílio da língua para que o aluno 

surdo consiga aprender e interagir no ambiente escolar. 

Nesse artigo se faz pertinente alguns 

esclarecimentos sobre a função de cada um desses 

profissionais para se perceber qual o grau de importância 

destes, na interação do aluno surdo na escola. São eles: 

I - Professor de sala regular 
Também chamado de professor titular da turma. É 

dele, a incumbência de ensinar os conteúdos da melhor 
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maneira possível, utilizando-se de técnicas pedagógicas e 

metodologias para que os alunos assimilem e obtenha 

resultados satisfatórios no processo de ensino e 

aprendizagem. Assim, com o advento da educação especial 

e a inserção do surdo em sala regular, o professor precisa 

adequar-se a nova realidade inclusiva e preparar-se para 

receber o aluno com surdez, buscando meios alternativos 

para que se efetive a educação do aluno surdo. 

Visando essa adequação, Godoi, Santos e Silva 
afirmam que: 

Os professores estão recebendo, ainda de 
forma rápida, mas necessária, uma preparação 
a fim de receber de forma adequada estes 
alunos surdos em sala regular de ensino, pois 
muitos não possuem nenhuma capacitação em 
LIBRAS. Uma das metodologias são o ensino 
de LIBRAS, com estudos, pesquisas e 
vivências que mostraram que tornar uma 
escola Bilíngue é a melhor maneira e para 
alfabetização do aluno com surdez, ou seja, 
fazer das LIBRAS uma mediadora no ensino 
de Língua Portuguesa que é a língua falada 
em nosso país. (GODOI; SANTOS; SILVA, 
2013. p. 1) 

O professor de sala regular precisa conhecer e 

utilizar a língua de sinais do surdo, a Libras, para que este 

aluno seja educado em sua língua materna, certo que o 

respeito as suas especificidades linguísticas é o melhor 

caminho para que esse aluno tenha êxito no aprendizado dos 

conteúdos escolares. O educador precisa ter autonomia 

para ensinar as disciplinas, não repassando essa 

obrigatoriedade para o instrutor de libras, como acontece em 
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muitos casos, por que o professor não domina ou não 

conhece a língua de sinais. 

O papel do professor de sala regular assume uma 

posição crucial, sendo necessário o uma formação contínua 

para que o conhecimento progrida permitindo ao docente, 

perspectivas de inovação para vencer os desafios na 

educação do aluno com surdez. Faz-se necessário mudar as 

práticas pedagógicas e o comportamento ouvinte para apoiar 

o surdo, oferecendo-lhe educação de qualidade para o seu 

desenvolvimento educacional e humano. 

Destarte, mediante as transformações educacionais 

alguns professores de sala regular, ainda não encontram-se 

preparados para tamanho desafio, o que dificulta a relação 

entre professor aluno, ensino e aprendizagem. Por isso, faz-

se necessário a presença de um instrutor e/ou intérprete de 

Libras para subsidiar esse processo. 

II - Instrutor de Língua de Sinais 
O Instrutor/professor de Língua de Sinais, no 

contexto escolar exerce o papel primordial do ensino da 

LIBRAS, tanto para os alunos surdos, alunos ouvintes e 

comunidade escolar. Este profissional tem capacitação 

diferente do professor de libras por que tem formação a 

nível superior. Preferencialmente surdo, pois facilita o 

contato com a língua materna do aluno surdo. “De acordo 

com os últimos documentos brasileiros, é considerado 
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instrutor surdo aquele que tem pleno domínio da língua de 

sinais para poder transmiti-la a seus alunos surdos e/ou 

ouvintes” (BRASIL, 2005). 

O papel do instrutor de Língua de Sinais destaca-

se pela sua responsabilidade em organizar e administrar a 

sala se aula durante a sua atuação, segundo os padrões 

determinados pela instituição, criando um ambiente de sala 

de aula agradável com materiais adequados, favorecendo a 

troca de experiências entre instrutor e aluno para o 

desenvolvimento de aprendizagem. É uma espécie de 

professor individual do surdo, que o auxilia na compreensão 

dos conteúdos repassados pelo professor titular, e jamais 

deva assumir a responsabilidade do processo de ensino-

aprendizagem, que é exclusiva do professor. (EUSTÁQUIO, 

2013, s.p) assegura que a sua missão também, é a de 

construir uma relação cooperativa com os demais 

profissionais do âmbito escolar, principalmente com os 

intérpretes educacionais. 

Vitaliano, Dall’Acqua e Brochado (2010) afirma 
que: 

O processo de inclusão dos alunos com 
necessidades educacionais especiais no ensino 
regular exige uma reforma geral na 
organização dos sistemas de ensino, em 
especial para o atendimento dos alunos surdos 
emerge a necessidade dos professores 
dominarem minimamente a Libras. 
(VITALIANO; DALL’ACQUA; 
BROCHADO, 2010, p.7) 
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Assim, o instrutor deve disseminar o ensino da 

Libras para toda a comunidade escolar facilitando a 

compreensão e comunicação do aluno com surdez, uma vez 

que o instrutor é referência positiva, para a aprendizagem e 

interação dos alunos surdos, ouvintes e profissionais 

inseridos no ambiente escolar, diferenciando sua função da 

proposta de atuação do intérprete educacional. 

III - Intérprete/tradutor de LIBRAS 
Em conformidade com o pensamento de Eustáquio 

(2013, s.p) o Intérprete de Libras surgiu nas igrejas 

protestantes, na década de 60, pela necessidade de levar a 

palavra de Deus a essa minoria linguística, como também 

pela a importância da comunicação com os surdos através 

dos sinais. Assim, as várias igreja protestantes promoveram a 

formação de intérpretes de libras para alcançar esses fiéis. 

A partir dessa atitude, surgiram os primeiros 

estudiosos e intérpretes dispostos a estudar e aprender a 

língua de sinais, para a disseminação dessa língua, 

alcançando destaque na interação entre ouvintes e surdos em 

movimentos sociais, mercado de trabalho, contexto jurídico, 

educacional, familiar, religioso, entre outros. 

César Augusto de Assis Silva, cientista social e 

autor da tese: Entre a deficiência e a cultura, enfatiza que 

“se uma pessoa com surdez quisesse reivindicar algo, falava 
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com o intérprete, que fazia a tradução do que era dito” 

(SILVA, 2011). Motivo este, que estimulou a atuação do 

intérprete como um profissional do mercado de trabalho. 

Amparados pela lei de LIBRAS nº 10436/ 2002 e 

pela lei da Acessibilidade, o intérprete de libras ganha 

espaço nos mais variados contextos sociais, tornando-se 

presença obrigatória, sempre que fosse necessário em 

eventos públicos e em instituições, ampliando nesse sentido, 

de modo significativo a sua atuação em todas as instituições 

concessionarias de serviço público do Estado em seus três 

níveis, federal, estadual e municipal, como também em 

universidades, bancos, escolas, hospitais, empresas, entre 

outras (SILVA, 2011, p.184). 

Quadros (2002, p. 59) discorre que o intérprete 

educacional é aquele que atua dentro de sala de aula, 

fazendo uma ponte comunicativa e intermediando a 

comunicação entre surdos e professores, bem como alunos 

surdos colegas ouvintes. É relevante esclarecer que o 

intérprete de libras, não tem nenhuma responsabilidade em 

ensinar conteúdos, tirar dúvidas em relação aos assuntos 

ministrados, nem tão pouco emitir nenhum tipo de 

opinião ao trabalho e ao processo de ensino e aprendizado 

do aluno surdo. O papel do intérprete é exclusivamente, 

traduzir o que o professor fala em português para os alunos 
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surdos em língua de sinais e vice versa, sem 

comprometimento de esclarecer o conteúdo. 

O que se espera é o engajamento desses 

profissionais, professor titular, instrutor de língua de sinais e 

intérprete educacional, trabalhando em conjunto para o 

melhoramento das metodologias e técnicas educacionais, 

visando sempre o estabelecimento da comunicação e 

interação do surdo no ambiente escolar. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
Ao apresentar a metodologia que compõe 

determinada pesquisa, busca-se apresentar o “caminho do 

pensamento” e a “prática exercida” na apreensão da 

realidade, e que se encontram intrinsecamente constituídos 

pela visão social de mundo veiculada pela teoria da qual o 

pesquisador se vale [...]. É a metodologia que explicita as 

opções teóricas fundamentais, expõe as implicações do 

caminho escolhido para compreender determinada realidade 

e o homem em relação com ela (MINAYO,1994, p. 22). 

Esse artigo utilizou uma pesquisa bibliográfica 

através de obras de autores consagrados na temática 

estudada, como: Goldfeld (2002); Perlin e Strobel (2009); 

Nascimento e Raffa (2011); Ribeiro (2013); Fernandes e 

Moreira (2014); Luchese (2017) entre outros, e também a 

utilização da internet pelo Google Acadêmico e SciELO, 

através de pesquisas em revistas relativas a inclusão, surdez 
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e educação especial, teses e artigos científicos. Esse tipo de 

pesquisa, “se efetiva tentando-se resolver um problema ou 

adquirir conhecimentos a partir do emprego predominante 

de informações provenientes de material gráfico, sonoro ou 

informatizado” (PRESTES, 2011, p.30). 

No intuito de alcançar o objetivo geral desejado 

que foi mostrar a importância da interação comunicativa do 

surdo na escola para que ocorra a sua inclusão social traçou-

se um percurso metodológico de abordagem qualitativa que 

segundo Gerhardt e Silveira diz que: 

[...]não se preocupa com representatividade 
numérica, mas sim com o aprofundamento da 
compreensão de um grupo social, de uma 
organização etc. Os pesquisadores que adotam 
a abordagem qualitativa se opõem ao 
pressuposto que defende um modelo único de 
pesquisa para todas as ciências, já que as 
ciências sociais têm sua especificidade, o que 
pressupõe uma metodologia própria. 
(GERHARDT; SILVEIRA, 2008, p.28). 

Além dos estudos bibliográficos, foi preciso um 

estudo de campo onde adentrou-se a uma escola da rede 

pública estadual da cidade de Parnaíba – Pi, localizada na 

zona urbana e que oferta ensino de nível fundamental de 4º 

ao 6º ano, possuindo em seu quadro de ensino, 04 (quatro) 

alunos com surdez frequentando a sala regular de ensino, 

período da tarde. 

A pesquisadora também realizou uma observação 

não participante do espaço físico e das atividades dos alunos 
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para constatar como se dá a interação do aluno surdo no 

ambiente escolar, nos períodos de 10/09/18 a 14/09/18. Na 

ocasião, após a autorização de imagem dos participantes, 

foram registradas algumas atividades dos alunos surdos no 

interior da escola, como se pode constatar a seguir: 

Imagem 1- Atividade em sala de aula com interação 
entre alunos surdos e ouvintes 

Fonte: arquivo pessoal 

Imagem 2- Atividade no pátio com interação entre 
alunos surdos, ouvintes e professor 
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Fonte: arquivo pessoal 

Imagem 3- Atividade no pátio com interação entre 
alunos surdos, ouvintes e vigia 

 

Fonte: arquivo pessoal 

Convém lembrar que, além de bibliográfica a 

pesquisa é exploratória pois tem como objetivo proporcionar 

maior familiaridade com o problema, que foi saber se a 

escola está preparada para efetivar a interação do surdo, 

com os funcionários utilizando a LIBRAS para poder incluí-

los no ambiente escolar, e se isso não acontece, como é feita 

a comunicação destes alunos na escola. Gil (2007) esclarece 

que nas pesquisas exploratórias, a grande maioria destas 

pesquisas envolve: levantamento bibliográfico; entrevistas 

com pessoas que tiveram experiências práticas com o 
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problema pesquisado; e análise de exemplos que “estimulem 

a compreensão”. 

A pesquisa teve como objeto de estudo, 11 (onze) 

sujeitos, entre funcionários da escola e alunos ouvintes que 

mantem contato diário com os alunos surdos. São eles: 1 

(uma) diretora, 1 (uma) secretária, 1 (uma) coordenadora, 1 

(um) vigia, 03 (três) alunos ouvintes, e 04 (quatro) 

professores. Os participantes da pesquisa receberam nomes 

fictícios de flores, foram elencados dessa forma para 

proteger sua integridade, a fim de atingir o objetivo 

proposto. Em relação ao corpo docente e administrativo, 

todos eles tem formação superior. Alguns, com mais de uma 

graduação e experiência docente de 03 anos para o mais 

recente, a 32 anos para o mais velho, entre idades de 26 a 50 

anos para os professores e uma média de 40 a 50 anos para o 

corpo administrativo. Sendo para os alunos a média de faixa 

etária de 11 a 12 anos de idade. 

Sobre o instrumento utilizado para coleta de dados, 

além da observação, foi a entrevista aberta com um roteiro 

diferenciado para os funcionários administrativos, 

professores e alunos, pois é através dela que se pode 

averiguar as opiniões dos entrevistados, onde transcreveu-se 

as respostas da entrevista de modo integral que foi de 

fundamental importância para o enriquecimento das 
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informações acerca de como ocorre a interação 

comunicativa no ambiente escolar pesquisado. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
De posse dos 03 (três) roteiros direcionados para o 

corpo docente, corpo administrativo e alunos ouvintes da 

escola pesquisada, aplicou-se a entrevista constituída de 05 

(cinco) perguntas escritas e 03(três) gravadas em celular, 

onde as primeiras foram questões direcionadas ao tema do 

trabalho e as últimas feitas para saber idade, formação e 

tempo de serviço dos funcionários, totalizando assim 08 

(oito) questões. Os alunos ouvintes responderam 04 (quatro) 

questões escritas. Os dados foram coletados e transcritos de 

forma fidedigna para que não se omitisse nenhuma 

informação repassada. Importante ressaltar, que a escola 

dispõe de um instrutor de língua de sinais, mas este não 

participou da pesquisa devido, obviamente, saber interagir 

por meio da LIBRAS com os alunos surdos, acompanhando-

os diariamente em sala de aula regular. 

A primeira pergunta específica ao tema foi feita aos 

04 (quatro) professores e 04 (quatro) funcionários 

administrativos por serem perguntas iguais. Os alunos 

ouvintes não se incluem aqui, por que a primeira pergunta 

feita para eles foi sobre idade. 

Foi perguntado: Na sua opinião, a parceria entre 

a escola regular e a comunidade surda é importante para 
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que os mesmos superem as barreiras inclusivas e 

comunicativas? As respostas foram: 

PROFESSORES 

Lírio: Sim. é fundamental para a comunidade 
conhecer a importância, para que no futuro 
não exista as principais dificuldades de hoje. 

Rosa: Sim, para que tanto os surdos e nao 
surdos sintam a necessidades de interagir, 
dando-se assim a socialização em todos os 
sentindos 

Jasmim: Sim, pois a escola é o meio de 
inclusão dos surdos e de convivencia com 
outros colegas. 

Violeta: Com certeza! Pois eles estarão 
envolvidos com os outros e consequentemente 
se inteirando e se envolvendo. Isto é 
maravilhoso. 

 

ADMINISTRATIVOS 

Diretora Margarida: sim 

Coordenadora Dália: Sem sombra 
de duvidas 

Secretária Papoula: sim 

Vigia Cravo: Sim. Desde que 
acompanhado com um profissional 
da área que faça essa mediação. 
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Para a primeira pergunta observa-se que todos os 

respondentes foram taxativos em concordar que a parceria 

entre a escola regular e a comunidade surda é importante 

para que sejam superadas as barreiras inclusivas e 

comunicativas do aluno com surdez. Apenas o Vigia Cravo 

diz que, para o surdo romper essas barreiras necessita de 

acompanhamento profissional que sirva de mediador para 

essa parceria. Nesse sentido, sendo a escola um ambiente de 

superação, responsável e que exerce um papel formativo, 

regulador e social do indivíduo, para o aluno com surdez ela 

será o elo de inclusão para o meio social, pois seu ingresso 

nesse ambiente é determinante para o seu desenvolvimento 

enquanto sujeito sociocultural, validando dessa maneira, o 

propósito educativo. 

Ribeiro (2010, p. 87) esclarece que o Brasil vem 

acompanhado as mudanças nas políticas públicas em defesa 

da inclusão educacional. Outrossim, a comunidade surda se 

faz presente, tomando frente politicamente, nos movimentos 

sociais em relação ao meio educacional dos surdos 

brasileiros atual, em defesa de seus direitos e respeito a sua 

língua. A autora complementa dizendo que é importante 

saber o que os surdos pensam e esperam da educação 

voltada para eles, no contexto de uma escola regular. Para 

isso, Machado (2008, p.150) reitera: 

Identificar se a escola regular [favorece] as 
suas necessidades de aprendizagem, [é] 
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fundamental obter dados e informações sobre 
a abordagem de educação para surdos mais 
condizente com a cultura surda. Conhecer 
como os surdos querem sua educação e as 
iniciativas que lhes foram favoráveis [...] pode 
elucidar aspectos importantes da sua 
experiência educacional. 

Vale lembrar que é importante a parceria da escola 

com a comunidade surda pois, a participação ativa dos 

surdos no contexto escolar, garante a efetivação de seus 

direitos e uma melhoria significativa, em sua educação e ao 

respeito das singularidades linguísticas que é o uso da língua 

de sinais no meio em que está inserido, permitindo assim, a 

comunicação entre todos os partícipes do ambiente escolar. 

A segunda pergunta, versa sobre: A Inclusão 

escolar se dá apenas, pela inserção do aluno surdo na 

instituição educacional, sem que haja mudanças para o 

recebimento desse sujeito? Justifique. Para essa questão 

tem-se as seguintes respostas: 

PROFESSORES 

Lírio: Não, trazer o aluno surdo ao convívio 
de todos sem distinção, é o objetivo de toda 
escola, principalmente para o corpo discente. 

Rosa: Não, a escola tinha que está preparada 
tanto na parte humana como tecnológica. 
Dispondo de rescursos para uma interação 
justa. 

Jasmim: Não, ao recebermos um aluno surdo 
percebemos que algumas metodologias devem 
ser modificadas para auxiliar no 
entendimento do asssunto 



EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 347 

Violeta: Não, é preciso que haja estrutura 
básica para receber esses alunos, pois os 
outros não estão preparados para se 
comunicar com eficiência. 

 

ADMINISTRATIVOS 

Diretora Margarida: Não,é preciso 
a formação dos profissionais. 
Coordenadora Dália: Nunca. A 
criança precisa sentir-se segura, 
acolhida...para conseguir 
comunicar-se ao seu modo e tendo 
um bom acolhimento p/ todos 
facilita muito essa relação. 

Secretária Papoula: não. Precisa 
adaptaçãoes na escola. 

Vigia Cravo: Não. Para que ocorra 
na prática essa inclusão é 
necessário conscientização e 
adptação da escola. 

É fato que para que haja a inclusão dos surdos nas 

escolas, este ambiente necessita estar preparados para 

acolhe-los suprindo suas necessidades em todos os âmbitos. 

Pelas respostas dos respondentes, todos concordam que a 

inclusão não acontece apenas pela inserção do surdo na 

escola. Muitos dos entrevistados pontuam problemáticas a 

serem mudadas, como adaptação física, tecnológica, 
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humana, estrutura básica, capacitação profissional para a 

comunicação pois segundo eles não existem. 

A Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, diz que os sistemas 

educacionais para serem considerados inclusivos devem 

repensar sua mudança estrutural e cultural, adaptando-se aos 

seus novos “clientes” e não estes se adaptarem ao ambiente, 

como no caso da integração. (BRASIL,2008, p.01). 

Moreira (2013 apud FLORIANI, 2017, p. 51) 

esclarece que a escola para ser inclusiva, não pode apenas 

assegurar que os alunos especiais estejam matriculados, nem 

apenas adaptar os espaço físico para recebê-los. Nascimento 

e Raffa (2011) diz que quando se ‘integra’ uma pessoa 

especial em um ambiente escolar, espera-se que “a pessoa 

com deficiência se adapte a tudo que já existe na escola, ou 

seja, tenha condições de enfrentar a escola do jeito que ela 

é.” (NASCIMENTO; RAFFA,2011, p. 13). No entanto, o 

significado de inclusão vai além de inserir o aluno surdo no 

ambiente escolar. É preciso olhar além e compreender que 

deve-se respeitar as especificidades do aluno surdo, entre 

elas o respeito ao uso de sua língua. A escola, na perspectiva 

inclusiva, “deverá oferecer qualidade à permanência com 

êxito destes alunos; mudança de comportamento da 

comunidade escolar” (FLORIANI, 2017, p. 51). 
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A terceira pergunta, voltada para os 03 (três) 

grupos de entrevistados, foi a mesma. Perguntou-se: Você 

tem dificuldades para compreender a comunicação do 

aluno com surdez sem o auxílio do instrutor/intérprete 

de LIBRAS? Obteve-se as seguintes respostas: 

PROFESSORES 

Lírio: No início do precesso, senti muitas 
dificuldades, mas hoje, pouco procuro o 
auxílio do intérprete, aprendi algumas coisas 
básicas, alguns gestos, que facilita o processo 
em minhas aulas. 

Rosa: sim, muita dificuldades. 

Jasmim: Sim, algumas dúvidas que eles 
possuem, eu não consigo identificar 

Violeta: sim, infelizmente. Não sei nada. 

 

ADMINISTRATIVOS 

Diretora Margarida: Demais. 

Coordenadora Dália: Sim. Não sei 
nada da linguagem de sinais. 

Secretária Papoula: Eu não 
consigo entender nada kkkk 

Vigia Cravo: Sim. A insttituição 
pública não oferece capacitação 
para todo corpo docente se 
especializar em libras e assim 
facilitar o diálogo. Eu uso gestos. 
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ALUNOS OUVINTES 

Tulipa: não. Eu aprendi falar coma 
tia de libras.. 

Hortência: não E eu gosto muito 

Orquídea: tenho não, quando não 
sei o sinal a tia de libras me diz. 

Foi constatado que todos os professores e 

administrativos tem dificuldades em interagir com o aluno 

surdo. Muitos deles, não sabem o mínimo da língua de 

sinais para comunicar-se, o que é preocupante uma vez que, 

o professor de sala regular que tem aluno com surdez é o 

responsável por criar métodos e técnicas pedagógicas 

adaptadas que facilitem o aprendizado desses alunos. Foi 

constatado, através da observação que estes profissionais 

delegam a inteira responsabilidade de comunicação ao 

instrutor de Libras, o que não é a sua função. O professor 

Lírio pouco procura a ajuda do intérprete por que segundo 

as observações, ele usa gestos e entende quando o aluno 

pede para ir ao banheiro ou beber água. No que é 

relacionado à aula, o professor apenas cópia e o surdo 

reproduz, ficando a cargo do intérprete explicar o conteúdo. 

Interessante ressaltar, que as crianças ouvintes, todas sem 

exceção, conseguem se comunicar por meio do uso dos 
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sinais ensinados pelo instrutor de libras e pelo contato com 

o aluno surdo no cotidiano escolar. 

Nesse contexto, Reily (2008) enfatiza que: 

[...] mesmo na escola que conta com um 
intérprete, com uma sala de recursos, com 
serviço e apoio de professor de educação 
especial ou professor itinerante, é de 
fundamental importância que o aluno sinta 
que seu professor está se esforçando para se 
aproximar dele, tentando encontrar maneiras 
de interagir com ele. O professor também 
pode intermediar a aceitação do aluno pelos 
outros alunos, para que ele se sinta parte da 
classe. Na nossa sociedade, a interação se dá 
mediada pela linguagem. Não basta uma 
aproximação física. (REILY, 2008, p.125). 

A quarta pergunta feita para os professores e 

funcionários foi De que forma você se comunica com um 

aluno surdo? Essa assertiva é parecida com a pergunta feita 

para os alunos ouvintes, que foi: Como você se comunica 

com os colegas com surdez? Nesse sentido, as respostas 

serão vinculadas ao mesmo grupo, onde se obteve as 

seguintes respostas: 

PROFESSORES 

Lírio: Na grande maioria, por gestos, e 
algumas situações, vendo o intérprete 
mencionando ao aluno. Através da 
curiosidade, perguntando alguns significados  

Rosa: por gesto. Não sei libras 

Jasmim: Por alguns sinais que conheço, mas 
isso é raro, pois me dirijo diretamente à 
intérprete. 
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Violeta: Peço para que a intérprete fale com 
ele atravez da LIBRAS. 

 

ADMINISTRATIVOS 

Diretora Margarida: chamo o 
interprete Coordenadora Dália: 
doação, me coloco a disposição. 

Secretária Papoula: eu uso gesto 

Vigia Cravo: De uma forma 
leiga, tentando na medida do 

possível entender alguns sinais 
mais fáceis e de fácil 

entendimento e Gestos 

 

ALUNOS OUVINTES 

Tulipa: libras oras 

Hortência: uso sinais que a tia 
ensina 

Orquídea: linguagem de sinais 

 

Mesmo com a lei 10436/2002 em vigor, que 

reconhece a LIBRAS como meio legal de comunicação e 

expressão entre os surdos, nenhum profissional utiliza a 

língua para interagir com o aluno surdo no ambiente escolar. 

Percebe-se mais uma vez, que para o intérprete de libras é 
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delegado toda a responsabilidade da comunicação e 

interação entre os surdos e os ouvintes. Foi constatado que 

mais uma vez, as crianças ouvintes tem conhecimento sobre 

a importância do uso da língua de sinais para a comunicação 

do surdo e essas por sua vez, a utilizam para interagir com 

eles. É lamentável que ainda se faça presente o pouco 

interesse em aprender a língua de sinais em um ambiente 

que tem alunos com surdez. Os surdos desde a antiguidade 

sofreram por não poderem comunicar-se. 

Sobre isso, tem-se na explanação de Nascimento e 
Mascarenhas (2009) que diz: 

A dificuldade de comunicação dos surdos, ao 
longo da história, lhes trouxe muitos 
problemas. A falta desse mecanismo foi 
motivo de perseguição, segregação e 
exclusão. A visão da sociedade ouvinte sobre 
a surdez sempre foi preconceituosa - 
classificando esta deficiência como maldição, 
loucura, patologia e, para muitos, deficiência 
mental - colocou estes sujeitos à margem do 
mundo social, político, econômico, 
educacional e cultural, impedindo-os de 
exercer sua cidadania, impondo- os as 
decisões da cultura hegemônica ouvinte no 
que diz respeito a questões que lhe são 
pertinentes, como as questões educacionais e 
sobre a sua integração na sociedade, na escola 
e no mercado de trabalho, bem como na sua 
linguagem, não considerando seu crescimento 
e auto-realização. (NASCIMENTO; 
MASCARENHAS, 2009, s.p) 

 

A quinta pergunta somente foi feita apenas para os 

professores, por se tratar de metodologias pedagógicas 
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usadas na sala de aula. A pergunta foi: Quais são as 

estratégias metodológicas que você utiliza para subsidiar 

o desenvolvimento do seu aluno com surdez? 

Exemplifique. 

PROFESSORES 

Lírio: uso o dos outros alunos. Tem a 
interprete. 

Rosa: Com material concreto e alhuns sinais 
que aprendo no dia a dia Jasmim: Usos as 
mesmas que utilizo com o restante da turma, 
pois confio no trabalho da intérprete. 

Violeta: Tenho pouco envolvimento com o 
aluno. Tenho comvicção que isso não é bom. 
Tenho até algumas ideias para que se tenha 
um bom desenvolvimento, mas infelizmente 
acaba que entro no desleixo por conta do 
intérprete. Ela sabe a libras então deixo para 
ela ensinar 

 

Como contatado, pelas respostas dadas, todos os 

professores utilizam o método oralista e nenhuma 

metodologia adaptada para o ensino do aluno surdo. Mas uma 

vez, o professor titular delega a responsabilidade ao 

intérprete sendo que este profissional, não exerce o papel de 

ensinar, mas de repassar os conteúdos ministrados do 

professor. Lacerda e Bernardino (2009, p. 66) esclarece que 

a presença desse profissional em sala de aula não garante 

que outras necessidades dos surdo sejam contempladas. A 

presença do intérprete, auxilia o trabalho do professor mas, 
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não assegura as questões metodológicas em relação ao 

acesso ao conhecimento. Nesse sentido, percebe-se que 

todos os profissionais, esquecem que além da utilização da 

LIBRAS, o surdo é exclusivamente visual. Assim, poderiam 

trabalhar de forma lúdica, utilizando recursos visuais como 

imagens, vídeos, para a compreensão do conteúdo das 

disciplinas. 

A este respeito, Damázio (2007) salienta que: 

Mais do que a utilização de uma língua, os 
alunos com surdez precisam de ambientes 
educacionais estimuladores, que desafiem o 
pensamento, explorem suas capacidades, em 
todos os sentidos. Se somente o uso de uma 
língua bastasse para aprender, as pessoas 
ouvintes não teriam problemas de 
aproveitamento escolar, já que entram na 
escola com uma língua oral desenvolvida. 
(DAMÁZIO, 2007, p.14) 

Com relação ao uso de metodologias acessíveis ao 

surdo, Casagrande (2009 apud FLORIANI 2017, p.53) 

elenca quatro pontos essenciais para tornar o ensino flexível 

quando se tem alunos com necessidades especiais em sala 

de aula. Aqui, esses pontos foram adaptados para o aluno 

com surdez. São eles: O ESPAÇO onde o próprio professor 

pode criar placas de acessibilidade com os sinais em Libras 

e distribuir nos cômodos da escola; TEMPO: Determinação 

de um período maior para as tarefas ou provas, pois o surdo 

pode precisar se for escrever um texto; CONTEÚDO: 

Adequação do currículo ou no planejamento de cada aula 
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com o objetivo de garantir o aprendizado; RECURSOS: 

Busca de materiais didáticos em LIBRAS ou de outras 

estratégias para ensinar determinados conteúdos que facilite 

a aprendizagem. Também, é importante a busca por um 

curso de LIBRAS e capacitações na área da surdez. 

Para concluir o questionamento que faltava da 

entrevista aos alunos ouvintes, foi perguntado o seguinte: 

Você inclui o colega surdo em suas atividades em grupo 

com os ouvintes, nas brincadeiras e o ajuda em suas 

dificuldades? 

Em resposta a esse questionamento todos os alunos 
ouvinte disseram que sim. 

Diferente da relação aluno surdo e professor, aluno 

surdo e funcionário, pode-se notar que a relação entre os 

alunos ouvintes e surdos é bastante amistosa. As crianças 

interagem entre si e utilizam a língua de sinais, com o 

auxílio do intérprete que sempre acompanha os alunos com 

surdez nas atividades, quer seja na sala de aula ou no intervalo 

delas. Observou-se também, que nos horários vagos o 

intérprete disponibiliza jogos em LIBRAS onde os alunos 

surdos interagem com os funcionários e outros alunos 

ouvintes no aprendizado da língua e com isso, aprendem 

brincando. Esse fato pode ser observado nas imagens 2 e 3 

(p. 18) deste trabalho. Também, o engajamento da instrutora 
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de libras nas atividades em sala de aula junto com os alunos 

ouvintes. (Imagem 1, p. 18). 

Marcia Goldfeld (2002) menciona que os jogos e as 

atividades lúdicas e grupais são importantes para o 

desenvolvimento das crianças, tanto surdas como ouvintes, 

pois é através deles que a “criança vivencia relações sociais 

que contribuem para a sua constituição enquanto indivíduo e 

é exatamente por falta da língua que a criança surda fica em 

desvantagem também nessa atividade” (GOLDFELD, 2002, 

p.79). Então, estimular o aluno surdos nessas atividades, 

permitem e facilitam sua interação com o meio e nesse 

sentido ajuda para que ele estabeleça a comunicação com os 

pares. 

Silva (2016) enfatiza os benefícios dessa atividade 
para o aluno surdo. Assim, tem-se: 

Os benefícios do lúdico no ensino do aluno 
surdo será o desenvolvimento de uma situação 
educativa cooperativa e interacional, o aluno 
ao participar do jogo estará aprendendo a 
executar regras do jogo e ao mesmo tempo, 
desenvolvendo ações de cooperação e 
interação que estimulam a convivência em 
grupo. Dessa maneira é no momento de 
interação com as atividades que envolvem 
simbologia e brinquedos que o educando 
aprende a agir numa esfera cognitiva. 
Enquanto recurso didático, os jogos didáticos 
podem dar efetivas contribuições ao processo 
de ensino aprendizagem, auxiliando o 
trabalho do professor, que com este recurso 
pode trabalhar conteúdos fundamentais, de 
acordo com sua necessidade, podendo tornar 
seu planejamento mais dinâmico e atrativo. 
(SILVA, 2016 p.50). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os surdos sempre viveram à margem por não 

conseguirem comunicar-se com o meio e externar seus 

pensamentos. A comunicação, não é a única função da 

linguagem, já dizia Goldfeld. Ela é o início de um processo 

complexo que internaliza conceitos, e forma indivíduos de 

uma cultura, pois a linguagem permite uma visão própria de 

mundo. Assim, o estímulo linguístico da pessoa surda 

possibilita avanços cognitivos e sua inserção no meio social. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi mostrar a importância da 

interação comunicativa do surdo na escola para que ocorra a 

inclusão no ambiente escolar. Por este ângulo, percebe-se 

que as reflexões apresentadas até aqui, mostraram as 

dificuldades de comunicação e interação do aluno surdo no 

contexto escolar da escola pesquisada. Percebeu-se através 

da análise de dados que a escola não está preparada para 

efetivar a interação do surdo no ambiente escolar, a fim de 

incluí-lo. Os sujeitos envolvidos no processo de interação, 

como professores e corpo administrativo reconhecem a 

necessidade de utilizar a língua materna do surdo como 

requisito inclusivo para eles, porém estes não sabem Libras, 

e não a utilizam no processo de ensino aprendizagem, 

delegando toda a responsabilidade comunicativa para o 

instrutor/ intérprete de libras da escola. Somente os alunos 

ouvintes que convivem com os surdos e com o intérprete, 

sabem um pouco e usam a língua de sinais para conversar e 
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interagir com o aluno, seja nos trabalhos em grupo de sala 

de aula, seja no intervalo das aulas em momentos de 

descontração. 

Sabe-se que é através da escola que o indivíduo 

recebe instrução. No momento atual de educação inclusiva, 

a escola precisa estar preparada para receber os seus novos 

“clientes”. O professor de sala regular necessita com 

urgência de formação especializada para atender ao aluno 

com surdez, este deve estar ciente de que além as 

adaptações do espaço físico e no currículo escolar, é 

necessário que se faz uma mudança de comportamento e 

busque novas maneiras de trabalhar o planejamento escolar, 

afim de que a responsabilidade do processo de ensino e 

aprendizagem do aluno surdo não seja repassada ao instrutor 

/intérprete de LIBRAS. 

O primeiro passo para isso acontecer é o 

reconhecimento de que o método oralista não contribui para 

o desenvolvimento comunicativo do surdo e buscar novas 

metodologias que proporcione a eficácia do ensino. O 

segundo passo é a aceitação do desafio linguístico de 

aprender e usar a LIBRAS para interagir com o aluno surdo. 

Somente dessa maneira, com o respeito a essa minoria 

linguística, a comunicação entre ouvintes e surdos poderá 

ser estabelecida no contexto escolar, tornando esse ambiente 

verdadeiramente inclusivo. 
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Apesar dos alunos surdos interagirem com os 

alunos ouvintes, ainda falta muito para que se efetive com 

eficiência a inclusão, os próprios funcionários reconhecem 

que precisam mudar o modo de agir e pensar a educação 

inclusiva na escola. Pois a interação deve acontecer em todos 

os níveis de ensino e com todos os integrantes, desde ao 

vigia até o gestor escolar e não somente com um grupo de 

alunos ouvintes e o intérprete. 

Portanto, as escolas precisam de adaptações 

curriculares, metodologias flexíveis e auxiliares, 

capacitações, oficina e cursos de LIBRAS que possibilitem o 

mínimo de aprendizado para os funcionários 

compreenderem e estabelecerem uma comunicação fluída 

com os alunos surdos. Espera-se que este artigo traga 

reflexões em busca de artifícios para que a comunicação do 

surdo não seja truncada no ambiente escolar e com isso, as 

pessoas com surdez ganhem autonomia para estarem 

incluídas de forma real, em um meio sociointerativo de 

igualdade entre elas e os ouvintes. 
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Diana Marques dos Santos Torres33 

 

RESUMO 

Esse artigo expõe os desafios que o professor de sala regular 
de ensino precisa enfrentar para conseguir êxito no processo 
de ensino e aprendizagem do aluno surdo, uma vez que 
utilizam- se duas línguas diferentes para que haja 
comunicação. Também, prima em conhecer o universo 
profissional, averiguando as práticas pedagógicas utilizadas 
pelo professor para facilitar o aprendizado do aluno surdo e 
as principais dificuldades desse docente enquanto mediador 
do conhecimento no âmbito da LIBRAS. Para isso, o 
objetivo geral foi mostrar os principais desafios do professor 
de sala regular no contexto educacional atual do aluno com 
surdez. A metodologia aplicada muniu-se de uma pesquisa 
bibliográfica, pautado em teóricos como: Goldfeld (2002); 
Vieira (2011); Ribeiro (2013); Honora (2014); Skliar (2016) 
entre outros que deram credibilidade a esse estudo. Foi feita 
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uma pesquisa de campo em 02 (duas) escolas da cidade de 
Parnaíba- PI, a primeira com 04 (quatro) surdos no ensino 
fundamental e outra com 01(um) surdo no ensino infantil, 
onde aplicou-se uma entrevista a 10 (dez) professores de 
sala regular que ministram aulas para alunos surdos. Ficou 
constatado que existem inúmeros desafios para que seja 
efetivado o processo de ensino e aprendizagem do aluno 
surdo, entre eles o mais agravante é o déficit ao 
conhecimento e uso da LIBRAS, criando barreiras 
irreparáveis na comunicação que interferem diretamente e 
de modo negativo na aprendizagem e desenvolvimento do 
aluno com surdez. 

Palavras-chave: Desafio docente. Sala regular. Aluno 
surdo. 

RESUMEN 

Este artículo expone los desafíos que el profesor de sala 
regular de enseñanza necesita enfrentar para lograr éxito en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno sordo, ya 
que se utilizan dos lenguas diferentes para que haya 
comunicación. También, prima en conocer el universo 
profesional, averiguando las prácticas pedagógicas 
utilizadas por el profesor para facilitar el aprendizaje del 
alumno sordo y las principales dificultades de ese docente 
como mediador del conocimiento en el ámbito de la 
LIBRAS. Para ello, el objetivo general fue mostrar los 
principales desafíos del profesor de sala regular en el 
contexto educativo actual del alumno con sordera. La 
metodología aplicada se ha provisto de una investigación 
bibliográfica, pautado en teóricos como: Goldfeld (2002); 
Vieira (2011); Ribeiro (2013); Honora (2014); Skliar (2016) 
entre otros que dieron credibilidad a ese estudio. Se realizó 
una investigación de campo en 02 (dos) escuelas de la 
ciudad de Parnaíba-PI, la primera con 04 (cuatro) sordos en 
la enseñanza fundamental y otra con 01 (un) sordo en la 
enseñanza infantil, donde se aplicó una entrevista a 10 
(diez) profesores de sala regular que imparte clases para 
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alumnos sordos. Se constató que existen innumerables 
desafíos para que se efectúe el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumno sordo, entre ellos el más agravante 
es el déficit al conocimiento y uso de la LIBRAS, creando 
barreras irreparables en la comunicación que interfieren 
directamente y de modo negativo en el aprendizaje y el 
aprendizaje desarrollo del estudiante con sordera. 

Palabras clave: Desafío docente. Sala regular. Alumno 
sordo. 

1 INTRODUÇÃO 
Diante das inúmeras mudanças advindas da 

educação contemporânea, vale destacar àquelas que se 

referem a prática docente, a qual é responsável pelo 

processo evolutivo do sujeito. Em razão disso, o ato de 

“ensinar” ou mediar conhecimentos desencadeiam desafios 

diários, principalmente, em relação a inclusão do aluno surdo 

na sala regular. No Brasil de hoje, com base nas Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial, essa modalidade de 

ensino vem se destacando e assume grandiosos desafios, por 

objetivar-se a atender as exigências do processo 

educacional que visa romper as barreiras da exclusão e do 

preconceito das pessoas “especiais’’ na sociedade. Assim, 

tendo em vista que a educação vem passando por constantes 

mudanças, as quais vão de encontro ao mundo da inclusão, 

percebe-se o quão relevante é o papel do docente ao 

escolher esta área de atuação profissional. Uma vez que, o 

professor torna- se responsável pela formação do sujeito da 

educação especial, no caso o surdo, este docente gera a 
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necessidade de obter formação continuada e 

aperfeiçoamento de técnicas pedagógicas relacionadas a 

surdez, utilizando-se e conhecendo a língua materna do 

surdo, a LIBRAS, que lhes dará aptidão para lidar com os 

desafios comunicativos no processo educacional do surdo. 

Nesse viés, estudar a temática sobre os desafios do 

professor de sala regular no contexto atual do aluno com 

surdez na cidade de Parnaíba é de suma importância, para se 

compreender os déficits no ensino de pessoas surdas e as 

dificuldades do professor de sala regular da cidade, em 

mediar conteúdos para um público tão singular 

linguisticamente, pois sua língua de origem é diferente da 

língua utilizada pelos ouvintes. 

Visto que, a inclusão do aluno surdo em escola 

regular vem sendo uma luta diária pelos movimentos e 

Comunidades Surdas, que hoje estão legitimamente 

assegurados por leis e decretos como, por exemplo a Lei nº 

10.436 que reconhece a Libras como língua do surdo e a 

segunda língua oficial do Brasil, e o Decreto nº 5.626/2005 

que assegura o ensino da LIBRAS nas escolas, percebe-se 

que o aprendizado não se efetiva como deveria ser, em 

relação aos alunos ouvintes. Existe uma barreira na 

comunicação que dificulta o repasse dos conteúdos 

ministrados pelo professor ao aluno surdo e este, por sua vez 

não se faz compreender. 
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Frente a isso, não se sabe quais impasses 

acontecem para que essa Lei não se efetive verdadeiramente 

e o porquê do professor de sala regular, ainda não esteja 

capacitado para subsidiar o processo de ensino aprendizagem 

para o aluno surdo, sem necessitar exclusivamente da 

intermediação de um interprete /tradutor de língua de sinais. 

Diante do exposto, surgem indagações que se fazem 

pertinentes esclarecer. São elas: Quais os principais desafios 

do professor de sala regular das escolas pesquisadas, para 

efetivar sua prática pedagógica com o aluno surdo? O 

professor de sala regular conhece e usa a Libras para romper 

as barreiras comunicativas com o surdo e assim, conseguir 

mediar o conhecimento? 

Para responder esses questionamentos, traçou-se o 

objetivo geral desse trabalho que é mostrar os principais 

desafios do professor de sala regular da cidade de Parnaíba, 

no contexto educacional atual do aluno com surdez. Para 

isso, alguns objetivos específicos foram necessários como: 

Conhecer o universo profissional do professor de sala 

regular que tem aluno surdo; Averiguar as práticas 

pedagógicas utilizadas pelo professor para facilitar o 

processo de ensino aprendizado do aluno surdo; Analisar as 

principais dificuldades encontradas pelo professor enquanto 

mediador do conhecimento no âmbito da Libras. 
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A metodologia muniu-se de uma pesquisa 

bibliográfica pautada em livros de autores com 

entendimento aprofundado no assunto, entre eles, Goldfeld 

(2002); Ribeiro (2013); Honora (2014); Skliar (2016) entre 

outros, e fontes digitais como teses, artigos, revistas 

educacionais e inclusivas extraídas da internet pelo Google 

Acadêmico e ScieELO, que deram maior credibilidade a 

pesquisa. Também, necessitou-se de uma pesquisa de campo 

aplicada em 02 escolas diferentes da cidade de Parnaíba - 

PI, sob forma de entrevista a 10 professores de sala regular 

que ministram aulas para alunos surdos, com o fim de 

verificação do objetivo proposto pelo método qualitativo. 

Com as reflexões sobre a temática estudada, 

espera-se contribuir para a melhoria da prática pedagógica 

do docente que tem alunos surdos em sala regular, bem 

como a busca pela sua capacitação na área de LIBRAS, para 

que este tenha um novo olhar em relação as dificuldades 

educativas do aluno com surdez, uma vez que é preocupante 

a falta de entendimento e uso de uma língua primordial, para 

efetivar a comunicação e aprendizado do surdo em sala de 

aula. 

2 A EDUCAÇÃO DO SURDO: Concepções 
Iniciais 

 
Desde os primórdios o surdo não era considerado 

ser humano e por esse motivo, não tinha direito a 
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educação. No decorrer do tempo, muitos foram os desafios 
em que a pessoa com surdez passou, para poder ter 
legitimada o seu direito na sociedade. De acordo com 
Honora (2014, p.49), o primeiro registro na história da 
educação dos surdos é do século XII, onde gregos e 
romanos acreditavam que os surdos não tinham alma, pois 
não oralizavam. 

Aristóteles, um respeitado filósofo da época, 
acreditava que a audição era o sentido mais importante 
para o sucesso da escolar. Em detrimento disso, a criança 
que nascia surda não era aceita pela família e muito menos 
pela sociedade, acreditava-se que essa situação era castigo 
dos deuses, excluindo-os da igreja como cristãos, eram 
privados de receberem herança, de serem inclusos em 
testamentos e mesmo proibidos de casarem. 

Toda concepção que se tinha sobre o surdo era 
negativa. Até na Bíblia Sagrada, como enfatiza Goldfeld 
(2002, p. 27) existem relatos sobre a negatividade da 
surdez na sociedade. Em consonância a isso, Sacks (1989, 
p.31) diz que “a condição sub-humana dos mudos era parte 
do código mosaico e foi reforçada pela exaltação bíblica da 
voz e do ouvido como a única e verdadeira maneira pela 
qual o homem e Deus podiam se falar (‘no princípio era o 
verbo’)”. 

Fica evidente, a valorização da fala e a influência 
direta da Igreja na vida dessas pessoas,  que para garantir a 
ajuda financeira das famílias que as mantinham e que 
tinham surdos, conferiu aos monges beneditinos a faceta de 
educá-los. Como estes monges eram adeptos ao voto do 
silêncio, utilizavam uma linguagem gestual para 
comunicar-se dentro do mosteiro. Assim, o contato com 
esses gestos eram imitados pelos surdos, aparecendo assim, 
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o que foi a primeira forma de comunicação inteligível entre 
eles e comprovando que os surdos poderiam sim, serem 
educados pois conseguiam comunicar-se. 

Bartolo Della Marca D’Ancona, escritor do século 
XIV criou a primeira alusão à possibilidade de educar os 
surdos por meio da língua de sinais e da linguagem oral. 
“Seria esse o impulso inicial para que o surdo pudesse ser 
notado como pessoa capaz de fazer discernimentos, ou 
seja, tomar suas próprias decisões” (GUARINELLO, 2007, 
p.20). 

A partir disso, várias foram as tentativas de educar 
o surdo. Diversos educadores surgiram na esperança de 
“curar” a surdez, uma vez que ela na visão médica, era tida 
como doença. Na área da educação, destaque para o abade 
francês Charles-Michel de L’Epée, que ficou conhecido 
como o “Pai dos Surdos”, defensor da língua de sinais e 
fundador da primeira escola para surdos, o Instituto 
Nacional para os Surdos-Mudos34 em 1760, que hoje 
recebe o nome de Instituto Nacional de Jovens Surdos de 
Paris (HONORA, 2014, p.53). 

Um dos marcos importantes da educação do 
surdo foi o Congresso de Milão de 1880, onde o uso de 
sinais foi proibido terminantemente entre eles, dando 
maior destaque ao método oral. Há relatos onde em muitos 
casos, o uso da língua de sinais era tido como imoral e 
obsceno. Os surdos muitas vezes, tinham suas mãos 
amarradas para não sinalizarem. Sendo obrigados a deixar 
de lado a língua de sinais, que lhes é natural, a sua língua 

                                                             
34 Terminologia em desuso. Atualmente o termo empregado é SURDO. 
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materna, esse fato colaborou para o grande insucesso na 
educação do surdo. 

Segundo Honora (2014, p. 57-58), o uso da 
Língua de Sinais ressurgiu em 1970, quando a 
Comunicação Total usada como metodologia, 
proporcionava a comunicação, usando a língua oral e a 
sinalizada ao mesmo tempo ou quaisquer métodos que se 
fizessem compreender. Anos depois, essa abordagem teve 
insucesso pois não respeitava a língua natural do surdo, 
surgindo assim, a metodologia bilíngue que, de acordo 
com Goldfeld (2002, p.42) e vários outros estudiosos como 
por exemplo, Skliar (2016), Lopes (2011), é a mais 
aceitável para a educação por respeitar a língua natural 
dessas pessoas. 

2.1 A PROPOSTA BILINGUE PARA O ENSINO 
DO ALUNO SURDO 

Surgido no final da década de 70, após a 
decadência da Comunicação Total, como o melhor meio 
para educar o surdo, a proposta bilíngue utiliza a Língua de 
Sinais juntamente com a língua oficial do país de origem. 
Nessa proposta, segundo Goldfeld (2002, p. 42) o surdo 
não precisa almejar uma vida semelhante aos ouvintes, 
podendo se aceitar e assumir a sua surdez utilizando a 
língua que lhe é natural, no caso do Brasil a LIBRAS. 

Assim, Quadros (1997, p. 46) diz que “uma 
proposta educacional bilíngue e bicultural para surdos, 
caracteriza-se pela utilização de uma língua oral usada na 
comunidade ouvinte e uma língua de sinais própria da 
comunidade surda.” No caso do Brasil, os surdos utilizam 
a língua portuguesa, na modalidade escrita como (L2) e a 
LIBRAS, língua brasileira de sinais, natural do surdo, (L1). 
No caso dos ouvintes, seria o contrário. Prioriza-se como 
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primeira língua (L1) a língua materna, o Português, e como 
segunda língua (L2) a língua de sinais, LIBRAS. A Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) se constitui em uma língua, 
em virtude de possuir os níveis linguísticos como as 
línguas orais, possibilitando aos seus usuários exprimir 
suas ideias e emoções sejam elas, complexas ou abstratas, 
bem como expressar qualquer assunto referente a qualquer 
área do conhecimento humano. (FELIPE, 2006, p.200). 
Convém ressaltar que as línguas de sinais não são 
universais como também não o são as línguas orais. 
(GESSER, 2009, p.11), (STREIECHEN, 2017, p.71), 
(HONORA, 2014 p. 67). 

A importância de se respeitar a modalidade 
linguísticas do surdo (LIBRAS) é que as línguas de sinais 
apresentam uma estrutura espaço visual, ou seja acontecem 
através de um canal de comunicação diferente dos ouvintes 
que se utilizam da forma oral auditiva, através da fala e 
audição. Isso não quer dizer que eles sejam inferiores a um 
ouvinte, apenas aprende diferente. 

Dessa maneira, quando se respeita a língua do surdo na 
escola, este ganha autonomia, pois ao incluir-se ele 
desperta para a interação entre o meio e consequentemente, 
ocorre a comunicação entre as partes, facilitando o 
processo educacional. Quando isso não acontece, o surdo 
não é incluído. E sim, integrado no meio social pelo 
simples fato de ter uma língua diferenciada da língua oral 
majoritária. 

Nesse sentido, Vieira (2011, p. 20) faz a seguinte 
afirmação: 

Quanto aos alunos surdos, a questão da 
inclusão aponta para uma realidade complexa 
e multifacetada, e o desafio principal é que 
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eles possuem uma língua diferente da maioria 
da população. Enquanto a maioria ouvinte 
utiliza uma língua na modalidade oral-
auditiva, os surdos utilizam uma de 
modalidade visual-motora, com estrutura e 
gramática próprias. Entretanto, ela ainda não é 
valorizada como tal, e muitas vezes, tem seu 
status de língua questionado. 

Por falta de conhecimento sobre a LIBRAS, 
muitas vezes tida como “pobre”, a sociedade ouvinte não 
crê que essa língua de sinais seja realmente completa, 
suprindo as lacunas comunicativas e cognitivas do surdo. 
Embora se tenha uma melhor visibilidade sobre a 
existência de leis que asseguram o uso dessa língua, 
infelizmente isso ainda se torna um meio de alcançar a 
oralização do surdo. Por esse motivo, a educação bilíngue 
é limitada, pela incredulidade do ouvinte, de que se efetiva 
a comunicação e a educação por outros meios que não 
sejam unicamente orais. 

2.2 ASPECTOS LEGAIS PARA INCLUSÃO 
ESCOLAR DO SURDO 

Atualmente no Brasil, a educação especial é uma 

realidade que engloba muitos entraves. Pois, apesar da 

diversidade de leis existentes, estas não atendem com 

eficiência as exigências de um processo educacional, que se 

encontra em constante evolução e subsidia o pleno 

desenvolvimento social, cognitivo e de afeto do sujeito com 

necessidade especial e sua inserção na sociedade. Partindo 

desse novo contexto, o Conselho Nacional de Educação 

(CNE) com base nas Diretrizes Nacionais para Educação 
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Especial na Educação Básica, segundo a Resolução nº 02 de 

2002 discorre-se o seguinte conceito: 

Educação especial, modalidade de educação 

escolar, entende-se como um processo educacional que se 

materializa por meio de um conjunto e recursos 

educacionais especiais, organizados para apoiar, 

complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os 

serviços educacionais comuns, de modo a garantir a 

educação formal e promover o desenvolvimento das 

potencialidades dos educandos que apresentem necessidades 

educacionais especiais, diferentes das da maioria de crianças 

e jovens, em todos os níveis e modalidades de educação e 

ensino. (HONORA, 2014, p. 87-88) 

Assim, em consonância a esse pensamento e como 

estabelecem os documentos oficiais, a política inclusiva, tem 

o objetivo em adaptar as escolas para que possam receber 

todos os alunos que foram intitulados “especiais” de forma 

adequada. Deve existir uma consciência humanitária que 

compreenda o discurso do paradigma social, onde de acordo 

com Barros (2005, p.120) “não existiriam pessoas 

deficientes, mas sim uma sociedade deficiente, no sentido 

de excludente, na consideração de múltiplos graus de 

necessidades”. De modo mais abrangente, o ensino 

inclusivo mune-se na prática em incluir todos os indivíduos, 

indistintamente de sua deficiência física, psíquica, talento, 
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origem socioeconômica, cultural em instituições escolares e 

salas provedoras, onde se satisfaçam todas as necessidades 

dos alunos sem distinção. (STAINBACK,1999, p.21). 

É fato que a inclusão dessas pessoas, favorecem os 

relacionamentos sociais, facilitando a interação entre o meio, 

melhorado o aprendizado e as trocas interpessoais. Sassaki 

(1997) diz que a inclusão é benéfica a todos, pois vai além 

de se estar inserido no contexto escolar, promovendo uma 

melhoria na relação professor e aluno como também na 

qualidade do ensino e nas trocas do processo educacional. 

Em relação ao aluno surdo, embora se tenha o 

conhecimento da existência dos Decretos, Legislações, 

Constituição Federal (1988), Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos (UNESCO, 1990), Declaração de 

Salamanca (UNESCO, 1994), a LDB nº 9394/96, os quais 

fomentam as transformações educacionais, é perceptível as 

dificuldades e o não cumprimento das leis embarreirando o 

processo “inclusivo no mundo do silêncio”, ou seja, do 

sujeito surdo. Honora (2014, p. 89) destaca a Lei Federal 

nº 9.394/96, em seu artigo 59, incisos: I e 

III, que oferece respaldo para o atendimento aos alunos com 

deficiência, no caso os alunos surdez, a seguinte norma que 

diz: 

I- currículos, métodos, técnicas, recursos 

educativos e organização específicos, para atender às suas 
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necessidades; III- professores com especialização adequada 

em nível médio ou superior, para atendimento especializado, 

bem como professores do ensino regular capacitados para a 

integração desses educandos, mas classes comuns. 

Em razão disso, o cumprimento dessas normativas 

citadas, devem assegurar com mais responsabilidade e rigor, 

o processo de formação com profissionais qualificados, no 

caso, com conhecimento especifico na língua do surdo, 

LIBRAS. Assim, como essa língua é o principal meio para 

que se efetive a comunicação do educando com surdez, 

necessita-se fazer a adaptação do currículo oportunizando 

uma instituição escolar para todos. Por esse viés, pode-se 

identificar uma escola inclusiva por seus processos de 

adaptação às necessidades individuais de aprendizagem de 

pessoas com deficiência. Essa abordagem também, 

privilegia uma pedagogia da diferença em seus objetivos, 

processos metodológicos e de avaliação, propiciando não só 

o acesso, mas a permanência na educação. (RIBEIRO, 2013, 

p.22). 

2.2.1 A importância legal do ensino de LIBRAS 
nas escolas para inclusão do aluno surdo 

As reivindicações pelos direitos do surdo em ser 

aceito socialmente e poder frequentar uma escola regular são 

constantes. Frente a isso, inúmeras associações, movimentos 

e comunidades surdas surgem, no caso da cidade de Parnaíba 

tem-se a APAS- Associação de Pais e Amigos do Surdo, 
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procurando cada vez mais conquistar seu espaço e fazendo 

com que as leis sejam sancionadas. Nesse sentido, destaca-se 

a sanção da nova Lei Brasileira de Inclusão – LBI, lei nº 

13.146, de 06 de julho de 2015, que passou a vigorar em 02 

de janeiro de 2016, que se “destinada a assegurar e a 

promover, em condições de igualdade, o exercício dos 

direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com 

deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania”. 

(BRASIL, 2015). 

No que se refere à legislação sobre a educação de 

surdos e da Língua Brasileira de Sinais, foi oficializada no 

Brasil, a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, a qual 

reconhece a Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS como 

meio legal de comunicação e expressão e língua materna 

usada pelas pessoas surdas brasileiras. Em seu parágrafo 

único, complementa-se a seguinte afirmação que diz: 

Parágrafo único. Entende-se como Língua 

Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação e 

expressão, em que o sistema lingüístico de natureza visual-

motora, com estrutura gramatical própria, constituem um 

sistema lingüístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos 

de comunidades de pessoas surdas do Brasil. 

(BRASIL,2002). 

No ano de 2005, mais precisamente em 22 de 

dezembro, cria-se o Decreto nº 5.626, que regulamenta a Lei 
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10.436 e indica sobre como um país deve se organizar para 

atender às pessoas com surdez com equidade de 

oportunidades. Esse decreto, ressalta a importância da 

LIBRAS na educação das pessoas com surdez e a 

necessidade da implantação do ensino bilíngue nas escolas, 

favorecendo a comunicação em duas línguas (L1 e L2) já 

mencionadas. 

Impulsionado pelo Decreto, surgem outros 

profissionais importantes na área da LIBRAS, preocupados 

com o atendimento do público surdo. O interprete de língua 

de sinais e os instrutores de LIBRAS que trabalham 

diretamente, traduzindo e alfabetizando o surdo de modo 

bilíngue ou seja, usando as duas línguas simultaneamente, 

LIBRAS e Língua portuguesa na modalidade escrita. Assim, 

que a escola conta com o apoio desses profissionais, estes 

são importantes para o repasse dos conteúdos ministrados 

pelo professor de sala regular. 

Ainda sobre o Decreto, Vieira (2011, p. 22) 
confirma que: 

A partir do decreto muitas providências têm sido 

encaminhadas, como a criação de cursos para formar 

intérpretes de Língua de Sinais e a garantia da presença do 

intérprete em instituições de ensino e atendimento à 

população de surdos, porém outras ainda são de difícil 

concretização ou até mesmo mal interpretadas, como a que 

institui o ensino da LIBRAS em todos os cursos de 
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licenciatura. As universidades começam a atender a essa 

exigência legal, embora na maioria delas não exista uma 

disciplina que aborde a educação especial e/ou o histórico da 

educação das pessoas com necessidades educativas especiais. 

Desse modo, o ensino da LIBRAS é artificialmente incluído 

no currículo e muitas vezes, sem sentido para os estudantes; 

além disso, a carga horária dispensada para a disciplina, 

cerca de 40 a 60horas/aula, é insuficiente para o ensino de 

qualquer idioma. 

Observa-se com essa afirmação, que mesmo por 

exigência legitimada, o ensino da LIBRAS não é levado a 

sério e que existem lacunas comunicativas que impedem o 

aluno surdo a crescer individualmente em um meio 

linguisticamente oralizado. E assim, acontece em todos os 

âmbitos sociais, desde ao meio acadêmico e até mesmo 

dentro da própria família. A lei existe mas é mascarada por 

uma falsa aceitação, apenas para cumprimento legal. 

Concomitante a isso, Góes e Barbeti (2009, p.127) 

respaldados por Ribeiro (2013, p.23) revelam como 

percebem a inserção de alunos especiais, especificamente os 

surdos, nos espaços escolares. Assim, tem-se a seguinte 

assertiva que diz: 

A inclusão escolar de alunos surdos vem 
sendo feita geralmente por sua inserção na 
rede regular, sem condições diferenciadas de 
ensino ou com ajustes pequenos na 
organização de serviços complementares. 
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Dessa forma de encaminhamento denuncia 
uma concepção de inclusão como 
circunstancia que é facilmente viabilizada - se 
o aluno com necessidades educacionais 
especiais está em sala comum, ele é, por 
definição, um aluno incluído. 
(RIBEIRO,2013) Apud (GÒES E 
BARBETI,2009). 

Essa assertiva dos autores mostram claramente que, 

a inclusão do aluno com surdez não é efetivada como deveria 

ser. Não existem o respeito e adequações às suas diferenças 

e potencialidades. O que comumente ocorre é sua inserção 

dentro do ambiente escolar sem a preocupação de adaptar o 

local para receber de modo adequado um aluno que não está 

igualado linguisticamente aos outros. Não que esse aluno 

seja limitado. Mas, ele se difere pelo canal de comunicação 

que é essencialmente visual, e assim, necessita que 

respeitem sua forma linguística também diferenciada pelo 

uso de uma língua espaço visual, a LIBRAS. 

Segundo Vieira (2011, p. 23) “apenas aceitar a 

Língua de Sinais não resolve e não caracteriza a proposta 

bilíngue, pois é preciso aceitar tudo o que vem junto com a 

língua, ou seja, a cultura, a identidade, a visão de mundo e a 

constituição de sujeito.” Dessa forma, o surdo ganha 

autonomia e cresce como indivíduo, como ser social que 

deve ser. 
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2.3 O PROFESSOR NA ERA INCLUSIVA: 
dificuldades e desafios perante o aluno Surdo 

A ideia de uma escola inclusiva é uma realidade 

que nossa geração tem como desafio o de construir e manter, 

visando o desenvolvimento de uma minoria, muitas vezes 

desamparada educacionalmente. Várias pesquisas como a da 

autora Ronice Quadros (1997), apontam os desafios que a 

sala de aula tem lançado ao professor, e o quanto ele tem 

que se atualizar para atender a essa proposta de educação que 

contempla a diversidade em todas as suas nuances. No caso 

dos alunos com surdez, por serem um público diferenciado 

dos ouvintes, a metodologia ineficiente, rasa e 

desatualizada, utilizada ao repasse dos conteúdos para essas 

crianças, é a responsável por inúmeras dificuldades e 

dilemas na vida profissional de muitos professores. Estes 

profissionais, desconhecem, não usam ou não evoluíram 

linguisticamente para aceitar a língua de sinais, limitando o 

ensino somente a comunicação oral. Essa atitude faz um 

retrocesso na aprendizagem, no desenvolvimento cognitivo, 

psíquico e social, desses alunos ditos “diferentes” frente as 

propostas da era inclusiva de ensino, em sala regular. 

De acordo com Quadros (1997, p.42) “a proposta 

de um ensino regular não exclui as reflexões necessárias 

quanto à estrutura caótica das escolas regulares de ensino”. 

A educação brasileira, independente do público alvo, 

merece ser repensada, pois sem dúvida os fracassos são 
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alarmantes. Nessa perspectiva de mudanças, o atual modelo 

de professor inclusivo incumbe-se de imensurável 

responsabilidade no processo de formação do sujeito surdo. 

Esse docente necessita de uma progressiva reflexão e um 

olhar criterioso, frente ao seu próprio processo de formação 

contínua, ao aperfeiçoamento de novas práticas pedagógicas 

que são consideradas fundamentais no processo de ensino e 

aprendizagem do aluno com surdez, entre elas o 

conhecimento e o uso da língua de sinais (LIBRAS). 

Nessa perspectiva, visto que o maior desafio é 

superar as dificuldades da inclusão do aluno surdo no ensino 

regular, requer do professor o abandono de suas práticas 

tradicionais, possibilitando a inclusão no âmbito escolar e o 

desenvolvimento educacional de qualidade. Mas, para isso 

ele deve refletir e estar aberto a novas experiências e a 

flexibilidade de suas metodologias, entre elas para o 

conhecimento e o uso da língua materna do surdo 

(LIBRAS). 

Ribeiro (2013, p.42) aponta as incertezas dos 

professores sobre a prática docente ideal a ser aplicada para 

efetivar o aprendizado de alunos especiais. Thoma (2006, 

p.17) elenca que os professores de sala regular, que tem 

aluno surdo sentem-se angustiados por não conseguirem 

repassar os conteúdos e vencer os entraves linguísticos. 

Outrossim, pode-se notar a resistência das instituições 



EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 388 

escolares e a desinformação em aceitar que o atual 

modelo do profissional, requer atualização contínua na área 

de LIBRAS para poder lidar com a surdez em sala de aula. 

Segundo Guarinello (2007, p.57) “outro agravante refere-se 

ao fato de as escolas regulares desconhecerem o indivíduo 

surdo e as consequências da surdez”. Cabe aqui ressaltar, 

que por esse fato, alguns professores não têm condições 

necessárias para trabalhar em salas de aulas inclusivas, 

oferecendo condições necessárias para que o aluno surdo 

construa seu conhecimento escolar, visto que, o docente 

desconhece as peculiaridades de uma comunicação 

espaço-visual que é nata da cultura desse aluno, limitando-
se ao uso oral-auditivo. 

Em razão disso, o perfil do educador dos dias 

atuais precisa caracterizar-se nas mais diversificadas 

competências, pois ele se vê diante de um dilema 

embaraçoso que é o de tentar ensinar e ao mesmo tempo 

aprender para ensinar, na tentativa coerente de saber fazer, 

transformando seu âmbito de trabalho em um espaço laboral 

de experimentos que nem sempre podem trazer resultados 

significativos. 

Ribeiro (2013, p.43) destaca um trecho de sua 
pesquisa que diz: 

Na prática educativa, os professores fazem 
referência a situações conflitantes que 
dificultam o alcance de seus objetivos de 
ensino. Dizem-se despreparados para lidar 
com essas situações e vencer os entraves. 
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Segundo Padilha (2009), a educação inclusiva 
tem provocado, em muitos professores, 
sentimentos de incerteza no fazer pedagógico. 
Entre erros e acertos, o professor sente a 
necessidade de orientação. Em muitos casos, 
o sentimento é de frustração frente a objetivos 
que lhe parecem inatingíveis. 

Contudo, é preciso ressaltar que também a criança 

com surdez ao adentrar o âmbito escolar ela traz consigo 

inúmeros desafios e dificuldades, por essa razão o papel do 

professor é relevante e sua contribuição é fundamental nessa 

nova roupagem de educador, para que a inclusão do aluno 

surdo progrida e seu aprendizado aconteça qualificando-o 

para a vida como um todo. 

3 PERCURSO METODOLÓGICO 
Este artigo utilizou uma pesquisa bibliográfica em 

livros de teóricos renomados, como também a utilização da 

internet pelo Google Acadêmico e SciELO através de 

pesquisas em revistas acadêmicas, teses, artigos científicos. 

Esse tipo de pesquisa, segundo Prestes (2011, p.30) “se 

efetiva tentando-se resolver um problema ou adquirir 

conhecimentos a partir do emprego predominante de 

informações provenientes de material gráfico, sonoro ou 

informatizado”. Também, foi feita uma pesquisa de campo 

em 02 escolas estaduais da cidade de Parnaíba –Pi, que tem 

em sua rede de ensino, alunos surdos. 

Nessas escolas, uma de Ensino Fundamental 

atendem 4º, 5º e 6º ano com turnos manhã e tarde, onde a 



EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 390 

maior concentração de surdos (03 na mesma sala) é no 

período vespertino, no 6º ano. A outra escola, possui 01 

criança surda no Infantil V. Assim, depois das observações 

em sala de aula no período de 15/05 a 17/05 de 2018, para 

conhecer o ambiente e a prática pedagógica dos professores 

e os próprios surdos, aplicou-se uma entrevista a 10 

profissionais de disciplinas diversificadas que ministram 

aulas regularmente para estes alunos. Sendo 08 professores 

da primeira escola e 02 da segunda. Todos eles tem 

formação superior. Alguns, com mais de uma graduação e 

experiência docente de 03 anos para o mais recente, a 32 

anos para o mais velho, entre idades de 26 a 50 anos. 

Segundo a natureza dos dados, utilizou-se uma 

abordagem qualitativa pois de acordo com Dias e Silva 

(2010, p.47), os métodos de uma pesquisa qualitativa são 

projetados para ajudar os pesquisadores a compreender o 

universo estudado. Neste lócus estão os contextos sociais e 

culturais onde vivem os sujeitos pesquisados. Através da 

entrevista pode-se averiguar com clareza sobre os principais 

desafios que o professor passa para efetivar ou pelo menos 

tentar alcançar seu objetivo que é o processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos surdos. 
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4 ANALISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
COLETADOS 

De posse do roteiro constituído de 08 perguntas, 02 

para saber o tempo de serviço, idade e formação dos 

professores e 06 mais específicas sobre a temática, os dados 

foram coletados através de gravação pelo celular e questões 

escritas, e depois transcritos de forma fidedigna para que 

não houvesse nenhuma forma de omissão de informações. 

A escola de Ensino Fundamental foi descrita por A 

e a de Educação Infantil por B e os professores receberam 

nomes de disciplinas, lembrando que houve uma troca das 

disciplinas ministradas para que não fossem associados as 

suas formações acadêmicas e suas identidades fossem 

preservadas. Importante ressaltar que as 02 escolas dispõem 

da ajuda do profissional interprete/ instrutor de libras que 

acompanham diariamente os alunos durante as aulas. 

A primeira pergunta específica ao tema feita aos 

professores foi: Que conhecimento você tem sobre a 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)? As respostas 

foram as seguintes: 

Na escola A: 

Português: o básico e intermediário 
de libras Matemática: muito pouco, 
conheço alguns sinais. Ciências: 
pouco 
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Edu. Física: o mais básico possível, 
uma língua importante que faz parte 
do dia a dia, que deveríamos 
conhecê-la mais. 

História: praticamente nenhum 

Geografia: Atualmente frequento 
curso de libras, mas ainda possuo 
conhecimento ainda muito limitado 
a alguns sinais. 

Artes: nenhum 

Inglês: sei o que é. Mas eu num sei 
fazer nem o oi.(risos). 

Na escola B: 

Religião: só os cursos que fiz, 
oficinas e leitura de alguns artigos. 

Recreação: a linguagem dos surdos, 
facilita a comunicação entre eles e 
os ouvintes. Eu mesma conheço 
pouco sobre sinais. 

O que se observa nessas respostas iniciais, é o 
pouco ou nenhum conhecimento sobre a LIBRAS, mas 
reconhecem a importância para a comunicação dos surdos 
como descrito pelo professor de Educação Física e 
Recreação, embora confunda a língua como linguagem. 

Diversos pesquisadores como (QUADROS,1997), 
(HONORA,2014), (STREIECHEN, 2017), entre outros 
reconhecem a LIBRAS como a língua natural dos surdos 
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brasileiros e a principal forma de comunicação e interação 
entre eles e os ouvintes. 

A respeito de seu status linguístico, Rocha (2012, 
p.61) menciona que: 

Somente na década de 60, quando a língua de 
sinais conferiu seu status linguístico, é que a 
LIBRAS tornou-se a legitima língua das 
pessoas com surdez, proporcionando ao surdo 
o entendimento necessário para sua 
alfabetização no ambiente escolar. Como toda 
língua, a LIBRAS possui suas 
particularidades, sejam elas morfológicas, 
sintáticas ou fonológicas. Inverdade dizer que 
o surdo, apresentando essas diferenças na 
linguagem, não poderá ser instruído 
simultaneamente como um ouvinte, através da 
língua de sinais e da língua portuguesa escrita. 

Complementando esse pensamento, Goldfeld 
(2002, p.45) explicita que “a língua de sinais seria a única 
língua que o surdo poderia dominar plenamente e que 
serviria para todas as suas necessidades de comunicação e 
cognitivas.” 

A pergunta seguinte foi: Na sua opinião professor 
(a), as escolas brasileiras estão preparadas para ensinar os 
surdos? As respostas foram unanimes, todos responderam 
que NÃO. E alguns professores, da escola A e da escola B 
acrescentam: 

Edu. Física: Sinceramente, não. Pois 
existem escolas que não possuem 
profissionais, alunos sozinhos com 
um número expressivo de alunos, ou 
até mesmo, escolas que existe 
profissionais em uma turma, mas 
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nas outras não possui esses 
professores. 

Religião: Não. Até porque não só os 
professores que tem que ter 
conhecimento em Libras e sim todos 
que fazem parte da escola. E 
infelizmente na maioria delas nem 
os professores são capacitados para 
tal. 

Sobre essa questão, infelizmente as escolas não tem 

o preparo necessário para atender a demanda dos surdos no 

contexto escolar. O que os dois professores enfatizam é 

sobre a falta de profissionais capacitados e a estrutura 

pedagógica das escolas para atuarem frente ao problema da 

surdez. Ribeiro (2013, p. 18) apud Delval (2001) diz que 

existem duras críticas em relação ao sistema escolar atual, 

pois a obrigatoriedade nas leis, não acompanha a qualidade 

e o significado do ensino na vida do aluno. A própria 

Constituição Federal, em seu capitulo II, artigo 208, inciso 

III, estabelece que “o dever do Estado com a educação 

será efetivado mediante a garantia de atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino”. 

Uma escola inclusiva deve se adequar as 

diferenças, no caso ao aluno surdo, privilegiando de acordo 

com Ribeiro (2013, p. 22) uma pedagogia da diferença, em 

seus objetivos, processos metodológicos e avaliações, o que 



EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 395 

proporciona não só o acesso à escola mas, a permanência 

nela. 

A próxima pergunta foi: O que você acha da 

inclusão de surdos na rede regular de ensino? Como 

respostas obteve-se as seguintes afirmativas: 

Na escola A: 

Português: Muito Boa, pq apesar de 
terem um problema auditivo, são 
pessoas com capacidade igual a dos 
outros alunos. E os colegas também 
tem a curiosidade de apreender os 
sinais. Já é um incentivo. 

Matemática: Muito importante, pois 
existe uma grande deficiência em se 
tratando de inclusão 

Ciências: Necessário para aumentar 
a aprendizagem desses alunos, sem 
contar que outros alunos também 
aprendem um pouco mais sobre os 
surdos. 

Edu. Física: Desde que sejam 
alfabetizados, todos tem o direito a 
inclusão, pois no contrário será uma 
espécie de “finjo que ensino, que 
finge que aprende”. 

História: Acho a ideia boa, mas o Estado 
ainda não implementou as ações suficientes 
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para a inserção plena e efetiva dos surdos na 
rede regular. 

Geografia: Concordo com essa 
inclusão, mas infelizmente não há 
estrutura suficiente para apoiar essa 
inclusão. No caso específico do 
aluno surdo, noto um despreparo 
para q possa desenvolver autonomia 
e conhecimento para acompanhar a 
serie em que estudam. 

Artes: Sou a favor, mas a 
educação... Necessita fazer urgente 
formação com os professores para 
os mesmo melhore o ensino 
aprendizagem dos educandos. 

Inglês: Se as escolas incluíssem de 
verdade era bom... 

Na escola B: 

Religião: É uma boa, é interessante, 
é instigador. Porque desperta 
“sentimentos” nas crianças ouvintes 
(querem “cuidar”, criam um desejo 
enorme de aprender a outra língua 
para se comunicar com @ surd@). 

Recreação: É muito importante para 
a criança, poder ter a oportunidade 
de aprender e conviver junto a 
outras crianças. 
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De acordo com respostas dos professores, todos são 
a favor da inclusão porque eles reconhecem a sua 
importância para o desenvolvimento da criança surda. O 
contato entre elas para aprender com as diferenças, as 
interações e as trocas comunicativas são importantes. 
Porém, todos os professores da escola A, colocam alguma 
necessidade de melhoramentos por parte das autoridades, 
para que aconteça realmente a inclusão desses alunos. 

Góes e Barbeti (2009, p. 127) menciona que a 
inclusão dos surdos em rede regular vem sendo feita pela 
inserção dos mesmos na escola, sem nenhuma preocupação 
com os ajustes dos conteúdos ou no ensino diferenciado e 
adaptado visando o desenvolvimento e respeitando as 
diferenças. Se o aluno especial, está em sala comum, então 
infere-se que ele está inserido, o que é um erro grave pois a  
“inclusão envolve processos de adequação em todos os 
níveis, desde a preparação de profissionais qualificados para 
atender a cada tipo de necessidade [...] até a 
disponibilização de materiais específicos e a adaptação do 
currículo” (RIBEIRO, 2013, p.23). 

Diante da pergunta chave desse estudo que foi: 
Quais dificuldades que você encontra para mediar a 
aprendizagem dos alunos com surdez? Obteve-se as 
seguintes respostas: 

Na escola A: 

Português: Eu tenho o curso, mas a 
prática é pouca e isso dificulta a 
interação com eles. Na Escola, não 
há nenhum recurso para ajudá-los. 
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Matemática: Falta de prática em 
saber lidar com eles e comunicação. 
Ciências: Por não saber muito de 
libras as vezes a comunicação fica 
difícil. Edu. Física: A minha própria 
falta de conhecimento sobre libras. 

História: Como não sei a Língua 
Brasileira de Sinais, encontro 
dificuldades em mensurar se os 
alunos aprenderam sobre o 
conteúdo, até onde entenderam. Sem 
a instrutora seria impossível 
qualquer elo de aprendizagem entre 
eu e os alunos. 

Geografia: Em primeiro lugar, a 
minha própria dificuldade de 
comunicação com esses alunos. Em 
segundo, especificamente na minha 
realidade, não disponho de recursos 
didáticos na escola. 

Artes: Minha dificuldade e que não 
tenho formação para mediar a 
aprendizagem dos mesmos 

Inglês: A comunicação com certeza. 

Na escola B: 

Religião: comunicação 

Recreação: A comunicação, pois 
ainda não conheço inteiramente os 
sinais 
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Com toda certeza, a comunicação foi a maior 

dificuldade encontrada pelos professores, seguido pela 

estrutura precária da escola, a falta de formação e o 

conhecimento da LIBRAS. 

Desde a sua oficialização pelo Decreto nº 

5626/2005, a LIBRAS favoreceu que os alunos surdos 

pudessem ser educados de maneira bilíngue, na qual se 

utilizam as duas línguas (língua de sinais e língua 

portuguesa) para efetivar a comunicação em sala de aula. 

Pereira (2014, p.155) enfatiza que a “aquisição da 

língua brasileira de sinais ampliou as possibilidades de 

compreensão do mundo pelos alunos, assim como permitiu 

aos alunos trocarem experiências e discutirem diferentes 

assuntos”. Dessa maneira, o professor de sala regular 

deveria conhecer ao menos, o mínimo dessa língua por ser o 

principal meio de comunicação do aluno com surdez. 

Quando perguntado sobre: Qual método 
você utiliza para ensinar o seu aluno 
surdo? 

Na escola A: 

Português: Nenhum, pois eles têm 
intérprete para auxiliá-los. 

Matemática: Primeira vez que 
trabalho com alunos surdos. E para 



EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 400 

ajudar tem uma professora de libras 
que nos ajuda. 

Ciências: Tento utilizar mais 
imagens, porem com a falta de livro 
didático esse trabalho fica mais 
difícil. Também tem a presença de 
intérprete de libras acompanhando 
esses alunos. 

Edu. Física: O método básico, 
gestos, algumas palavras ou objetos. 
Aprendi algumas palavras com o 
tempo que estou na Educação. 

História: não uso nenhum método. 
Tem interprete para isso. 

Geografia: Procuro focar na leitura 
e escrita das palavras, trabalhando 
a configuração de mãos da 
datilologia, imagens e atividades 
lúdicas para melhor compreensão 
do vocabulário e a gramática. 

Artes: nunca tinha ensinado os 
alunos surdos, não uso nada, tem 
interprete. 

Inglês: a professora de libras deles 
que ensina. 

Na escola B: 

Religião: método oral 
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Recreação: oral 

As respostas mostram que os professores são 

totalmente despreparados para o ensino de alunos surdos, 

como não conhecem a LIBRAS eles quase que em sua 

totalidade, desviam a responsabilidade de ensinar para o 

interprete/instrutor de LIBRAS. A professora de geografia 

foi a única a dizer que, usa datilologia e atividades lúdicas 

para ensinar, mas isso não ficou constatado nas observações 

feitas pela pesquisadora, ocorridas durante as suas aulas. 

Mesmo com a importância do interprete 

educacional, para o repasse de conteúdos para o aluno com 

surdez o professor de sala regular que tem aluno surdo, deve 

encarar o desafio e ter uma mudança em sua prática 

pedagógica. A política de educação inclusiva, segundo 

Ribeiro (2013, p.46) garante que o professor pode e deve ter 

uma postura flexível e adaptada que garanta ao seu aluno um 

aprendizado eficaz. 

Além disso, Lacerda (2009, p.35) afirma que o 

professor é responsável por planejar suas aulas, pelo 

desenvolvimento dela e pelas avaliações, elaborando seu 

plano de ensino e auxiliado por profissionais especializados, 

conforme a Lei da acessibilidade, para atender seus alunos 

especiais. O Interprete/ instrutor de libras não assume 

responsabilidade pelo aprendizado desse aluno, mas auxilia 

com as informações e o repasse dos conteúdos do professor 
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aos alunos surdos através da língua de sinais. É um trabalho 

de parceria para atingir o objetivo principal que é o 

aprendizado do aluno surdo (RIBEIRO, 2013, p. 46). 

Estudos comprovam que a LIBRAS por ser a língua 

materna do surdo, este se sente um estrangeiro numa sala 

regular que não exista a interação bilíngue. 

Comprovadamente, o uso do bilinguismo para o ensino do 

surdo é o meio mais eficaz de se efetivar o aprendizado. 

(SKLIAR,2009); (LACERDA, 2009); (LOPES,2011); 

(RIBEIRO, 2013); (PEREIRA, 2014); 

Para a pergunta: Você acha importante e 

concorda que o governo disponha de capacitação 

preparando todos os profissionais da educação de todos 

os níveis para aprender libras? Para essa questão, todos 

são unânimes responderam SIM. 

Com toda certeza é importante capacitar todos os 

envolvidos no processo educacional. As leis estão em vigor, 

mas precisa-se efetivação do processo. As lutas da 

comunidade surda para fazer valer os seus direitos são 

constantes, afinal, a escola não é só a sala de aula com 

professor e aluno, a “Educação” vai além dos muros da 

escola, por isso todo profissional e de todos os níveis devem 

aprender Libras. 

A esse respeito Thoma (2006) complementa na 
afirmação que diz: 
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[...] temos um amplo espectro de leis no país 
que buscam garantir respostas às demandas de 
acessibilidade arquitetônica, de comunicação, 
etc. Em decorrência da legislação, muitos 
investimentos também têm sido feitos por 
parte das esferas administrativas (federal, 
estaduais e municipais), o que poderíamos 
supor ser o suficiente para equipar as escolas 
e prepará-las como verdadeiros espaços 
inclusivos. Entretanto, as mudanças legais e 
os subseqüentes investimentos e ações que 
buscam promover as mudanças dos códigos e 
símbolos escolares (currículo, didática, 
metodologias e avaliação) não têm sido 
suficientes (THOMA, 2006, p. 23). 

Para a questão: Quais soluções você propõe para 

amenizar a dificuldade do ensino aprendizagem dos 

surdos? 

Na escola A: 

Português: Capacitar todos os 
profissionais da escola. 
Matemática: promover cursos para 
os professores em LIBRAS. 
Ciências: Fazer capacitações 
semanais. 

Edu. Física: - “Concurso” para 
libras, intérpretes, uma melhor 
estrutura escolar, curso de 
alfabetização própria, investimento 
do governo. 

História: Capacitação 

Geografia: exigir que os 
professores saibam libras, 
obrigando. 
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Artes: Ter mais interpretes e 
capacitação. 

Inglês: cursos de libras para os 
professores 

 

Na escola B: 

Religião: Com certeza capacitações 
e contínuas, para os profissionais de 
Educação. Recursos, materiais 
didáticos como apoio para o 
professor Recreação: capacitações 
e cursos 

As respostas para esse questionamento foram 

taxativas e semelhantes. Os professores responderam ser, a 

capacitação dos profissionais de forma emergencial. Muitas 

dessas leis estão apenas descritas no papel das políticas 

públicas de educação inclusiva para os surdos, dentre elas 

destaca-se a própria Constituição Federal de 88, a Lei da 

Acessibilidade nº 10.098, capitulo VII que diz que o “Poder 

Público promoverá a eliminação de barreiras na 

comunicação e dará alternativas técnicas que tornem 

acessíveis a comunicação, inclusive a implementação a 

formações de profissionais interpretes de língua de sinais” 

(BRASIL, 2000). Com relação a resposta do professor 

geografia sobre obrigar o docente saber libras, no Decreto nº 

5626/2005 ficou estabelecido quais seriam os cursos de 
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formação, os sistemas de ensino e os tipos de instituições 

que devem viabilizar esse processo de inclusão da Libras 

como disciplina curricular obrigatória, expressos em seu 

Artigo 3º que diz: 

A Libras deve ser inserida como disciplina 
curricular obrigatória nos cursos de formação 
de professores para o exercício do magistério, 
em nível médio e superior, e nos cursos de 
Fonoaudiologia, de instituições de ensino 
públicas e privadas, do sistema federal de 
ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios. 
(BRASIL, 2005) 

No artigo 14 desse decreto, está explícito que o 

Governo Federal é obrigado a garantir aos alunos surdos o 

acesso à comunicação, à informação e à educação em 

qualquer processo seletivo desenvolvido em todos os níveis 

de ensino em que o aluno esteja inserido. O primeiro 

parágrafo diz que as instituições federais devem promover a 

formação de professores para que eles aprendam, usem e 

ensinem a LIBRAS e a utilizem como um recurso didático 

para o ensino da língua aos alunos com surdez. (SILVA e 

SEVERO, 2014, p.1.202). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O reconhecimento da LIBRAS pela Lei nº 10436/ 

2002, como meio legal de expressão e comunicação do 

surdo representou um avanço para a educação dessas 

pessoas, uma vez que desde os primórdios eles viviam à 

margem, subjugados e fadados ao analfabetismo. É 
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necessário enfatizar a importância da Língua de Sinais na 

vida e constituição global dessas pessoas como indivíduos 

sociais, como toda língua o é para o desenvolvimento da 

humanidade. Nesse sentido, as reflexões formuladas até 

aqui permitem identificar as mudanças ocorridas no 

mundo educacional. Dessa maneira é possível a firmar 

que, na atualidade o professor vem enfrentando inúmeras 

dificuldades advindas da inclusão do aluno com surdez na 

escola regular de ensino, sendo necessário a reconstrução 

de uma prática condizente com a necessidade desse 

educando, para a progressão de seu ensino aprendizagem. 

O objetivo desse trabalho foi mostrar os principais 

desafios do professor de sala regular no contexto 

educacional atual do aluno com surdez, o que se constatou 

que o principal é a falta de comunicação, onde professores 

regulares não sabem o básico da língua de sinais e delegam 

toda a responsabilidade de ensinar ao interprete/ instrutor 

educacional de LIBRAS que acompanha os alunos com 

surdez. No entanto, somente a presença desse profissional 

auxiliando os alunos surdos, não é suficiente para suprir a 

passagem do conteúdo escolar para eles, mesmo que estes 

dominem a língua de sinais. Todos os procedimentos que 

envolvem o planejamento das aulas e as estratégias de 

ensino e de aprendizagem precisam ser levados em conta, 

tendo em vista um ensino de qualidade, e isso compete ao 

professor de sala regular. 
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Constatou-se também, que para se efetivar a 

verdadeira inclusão escolar dos alunos surdos, as escolas 

precisam organizar-se, considerando as questões 

educacionais mais importantes, relacionadas à discussão 

atual sobre a importância de se definir propostas 

pedagógicas para a surdez, métodos auxiliares e flexíveis de 

currículos, a capacitação dos membros da escola, através de 

cursos e oficinas de LIBRAS, desde a parte docente 

(primordial), a administrativa e colaboradores, pelo menos 

uma vez ao mês, dando condições mínimas para que se 

tenha efetivada, a comunicação entre surdos e ouvintes no 

ambiente escolar. 

Com a análise dos dados coletados, comprovou-se 

a existência de inúmeros desafios, medos e incertezas para 

que seja efetivado o processo de ensino e aprendizagem do 

aluno surdo. Pode-se perceber que entre os professores das 

duas escolas pesquisadas, o maior e mais agravante desafio 

é o desconhecimento e uso da LIBRAS, criando barreiras 

irreparáveis na comunicação, na interação, na socialização 

dos conteúdos ministrados, interferindo diretamente e de 

modo negativo na aprendizagem e desenvolvimento do 

aluno com surdez. 

Portanto, a prática docente requer evolução 

constante na busca permanente de novos saberes, relevantes 

e pertinentes à profissão. Nesse sentido, repensar os desafios 
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do professor de sala regular no contexto atual do aluno com 

surdez, em duas escolas da cidade de Parnaíba- PI, implica 

buscar alternativas viáveis para a transformação e melhoria 

dessa prática, proposta pelo o novo modelo educacional 

inclusivo, que visa a qualificação de professores, na área de 

LIBRAS e que busquem colaborar de modo eficiente, com 

comprometimento educacional ajudando essa minoria 

linguística, reconhecendo sua condição bilíngue, suas 

potencialidades, suas diferenças que é o surdo no mundo 

ouvinte, e que ao longo da história, foram e ainda continuam 

sendo excluídos. 
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RESUMO 
Este trabalho se propõe a apresentar os resultados obtidos 
mediante uma pesquisa bibliográfica que buscou analisar o 
conceito de inclusão, seu contexto histórico, alguns aspectos 
político- legais que normatizam a Educação Inclusiva, 
terminologias utilizadas ao se referir às pessoas com 
deficiência, processo avaliativo e Projeto Político- 
Pedagógico, tendo como objetivo principal apresentar 
orientações acerca de práticas escolares voltadas para o 
respeito às diferenças e ao desenvolvimento cognitivo e 
social dos educandos, conforme suas limitações. Para isso, 
foram utilizadas ideias de autores como: Stainback,S. e 
Stainback, W. (1999), Sassaki (2003), Mantoan (2009), 
Carvalho (2010), Figueira (2011), entre outros, além de 
materiais impressos elaborados pelo Ministério da Educação 
– Secretaria de Educação Especial e pesquisas onlines. 
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PALAVRAS - CHAVE: Inclusão. Práticas inclusivas. 
Respeito às diferenças. 

ABSTRACT 
This article proposes to present the results obtained through 
a bibliographic research which sought to analyze the concept 
of inclusion, its historical context, some political and legal 
aspects which standardize the inclusive education, 
terminologies when referring to people with disabilities, the 
evaluation process, and political-pedagogical project, whose 
main objective is to provide orientation on school practices 
aimed at the respect for differences and to the learners’ 
social and cognitive development, according to their 
limitations. To achieve this, it was used ideas from some 
authors, such as: Stainback & Stainback (1999), Sassaki 
(2003), Mantoan (2009), Carvalho (2010), Figueira (2011), 
and other authors, in addition to printed materials prepared 
by the Ministry of Education – Secretariat of Special 
Education and online research. 

Keywords: Inclusion. Inclusive practices. Respect for 
differences. 

INTRODUÇÃO 

O processo de inclusão de pessoas com 

deficiência vem sendo bastante discutido na atualidade e 

isso tem gerado muitas dúvidas, pois muitos questionam se 

as escolas estão realmente preparadas para receber essas 

pessoas, se os professores estão dispostos e qualificados 

para lidar com elas, como o governo vem investindo na 

Educação Inclusiva, enfim, são muitas as indagações. E, 

como mostra a Política Nacional de Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva (VERSÃO 

PRELIMINAR, 2007, p. 03): 
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No Brasil, a educação inclusiva assume 
espaço central no debate acerca da sociedade 
contemporânea e do papel da escola na 
superação da lógica da exclusão. À luz dos 
referenciais para a construção de sistemas 
educacionais inclusivos, a organização de 
escolas e classes especiais passa a ser 
repensada, implicando uma mudança 
estrutural e cultural da escola comum para 
que receba todos os alunos, atenda suas 
especificidades e promova a melhoria da 
qualidade da educação [...] 

Com isso, percebe-se que quando se fala de 

inclusão envolvem-se vários aspectos, sendo, portanto, uma 

temática muito polêmica, afinal, com o passar do tempo, a 

forma de encará-la foi sendo modificada, os investimentos 

aumentaram, bem como as exigências quanto à formação 

dos profissionais que trabalham tanto nas salas de aula 

regulares como os que realizam atendimentos 

especializados. 

Para uma melhor compreensão acerca dessa 

temática, é importante discutir, inicialmente, o significado 

de inclusão, pois não adianta somente falar sobre a mesma 

se não houver um entendimento do seu real significado. De 

acordo com Mantoan (apud GAIO; MENEGHETTI, 2009, 

p.81): 

A inclusão escolar envolve, basicamente, uma 
mudança de atitude face ao Outro: que não é 
mais um, um indivíduo qualquer, com o qual 
topamos simplesmente na nossa existência e 
com o qual convivemos um certo tempo, maior 
ou menor, de nossas vidas. O Outro é alguém 
que é essencial para a nossa constituição 
como pessoa e dessa Alteridade é que 
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subsistimos, e é dela que emana a Justiça, a 
garantia da vida compartilhada. 

Isso mostra a importância de o ser humano se 

libertar dos preconceitos que ainda permeiam a sociedade. 

Os professores, por exemplo, devem acreditar que seus 

alunos com deficiência, assim como os outros, têm 

habilidades possíveis de serem estimuladas, ao invés de ter 

“pena” deles. Portanto, devem tratá-los de maneira igual, 

incentivando-os nos estudos, fazendo-os perceber que 

também são capazes de superar os desafios. 

Sabe-se que não é uma tarefa fácil, há um 

longo caminho com grandes obstáculos a serem superados, 

já que muitos profissionais se sentem inseguros ao se 

depararem com a proposta de uma sociedade 

verdadeiramente inclusiva. 

Há muito ainda a ser feito para que se possa 
caracterizar um sistema como apto a oferecer 
oportunidades educacionais a todos os seus 
alunos, de acordo com as especificidades de 
cada um, sem cairmos nas teias da educação 
especial e suas modalidades de exclusão. Mas 
acreditamos que é urgente caminhar nessa 
direção. (MANTOAN apud GAIO; 
MENEGHETTI, 2009, p. 79). 

A referida autora aponta ainda que não são os 

especialistas nem os métodos especiais que irão garantir aos 

alunos uma inserção na rede regular, é preciso haver um 

esforço coletivo e efetivo por parte de todo o sistema com o 

intuito de transformar as escolas e qualificar os professores 



EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 417 

de modo que estes saibam trabalhar com as diferenças em 

suas salas de aula. 

Além disso, os princípios da inclusão não 

devem ser aplicados apenas aos alunos com deficiência, mas 

a todos, e os desafios enfrentados pelos educandos e 

educadores nas escolas de hoje não permitem que ninguém 

fique isolado se concentrando em uma única necessidade ou 

em um determinado grupo. Então, a reforma da escola não 

deve ser fragmentada, pois assim não irá suprir as 

necessidades dos alunos. (SCHAFFNER; BUSWELL apud 

STAINBACK,S.; STAINBACK, W., 1999). 

REFERENCIAL TEÓRICO 
No decorrer da história, a forma de se encarar 

as deficiências passou por um longo processo de 

transformações conforme a época e o local. 

Com relação à sociedade primitiva, não há 

indícios de como as pessoas com deficiências eram tratadas. 

Mas as circunstâncias da época mostram que estas pessoas 

provavelmente não conseguiam sobreviver, pois não havia 

abrigo satisfatório, alimentação abundante, sendo necessário 

praticar a caça para garantir o alimento e vestimenta. 

(GUGEL, s/d, p. 01): 

[...] Os estudiosos concluem que a 
sobrevivência de uma pessoa com deficiência 
nos grupos primitivos de humanos era 
impossível porque o ambiente era muito 
desfavorável e porque essas pessoas 
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representavam um fardo para o grupo. Só os 
mais fortes sobreviviam e era inclusive muito 
comum que certas tribos se desfizessem das 
crianças com deficiência. (GUGEL, s/d, p. 
02). 

No Egito antigo, há mais de cinco mil anos, as 

pessoas com deficiência faziam parte das classes sociais 

segundo uma hierarquia, que vai dos faraós aos escravos. 

Ainda segundo Gugel (s/d, p. 02) a arte egípcia, os afrescos, 

os papiros, os túmulos e as múmias estão repletos dessas 

revelações. De acordo com pesquisas acadêmicas baseadas 

em restos biológicos, de mais ou menos 4.500 a.C., as 

pessoas com nanismo não tinham nenhum impedimento 

físico para realização de suas atividades. 

Na Grécia antiga, as pessoas com deficiência 

estavam sujeitas ao abandono, por conta da grande 

valorização do ser humano sadio e forte, que futuramente 

pudesse atuar em atividades militares, jogos, entre outras. 

Em Roma, era permitido que os pais 

matassem seus filhos com deficiência física através do 

afogamento, porém, os relatos mostram que estes eram 

abandonados em cestos no Rio Tibre ou em outros locais 

sagrados. Com o surgimento do cristianismo, as concepções 

romanas foram se modificando e as pessoas com deficiência 

passaram a ser aceitas pela sociedade. 

Na Idade Média, segundo Pessoti (1984 apud 

SILVA, 2010), a concepção de deficiência era submetida à 
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superstição, ora sendo entendida como eleição divina, ora 

como castigo de Deus ou possessão diabólica. Já a Idade 

Moderna, foi marcada pela transição de uma época de grande 

ignorância para o surgimento de novas ideias. 

O século XX representou um período de 

grandes conquistas para as pessoas com deficiência, 

marcado por avanços das tecnologias assistivas já utilizadas 

na época, como cadeiras de rodas, bengalas, entres outras, 

além de investimentos nas instituições voltadas para o 

atendimento a essas pessoas, bem como a realização de 

congressos e conferências em favor dos direitos das 

mesmas. 

No âmbito educacional, a integração das 

pessoas com deficiência enfrentou muitos obstáculos, pois o 

importante não era apenas garantir a presença dos alunos 

nas salas de aula regulares, mas oferecer meios que 

proporcionassem o seu desenvolvimento acadêmico. E, foi 

somente a partir de 1990, que o movimento de inclusão 

escolar passou a receber uma maior importância. (SILVA, 

2010). 

Historicamente, a escola se caracterizava 

como defensora de uma educação que restringia o acesso ao 

conhecimento a determinados grupos privilegiados, sendo, 

portanto, um meio de exclusão social. Com o processo de 

democratização, foi evidenciado o paradoxo 
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inclusão/exclusão, porém, embora os sistemas de ensino 

tenham universalizado o acesso à escola, continuou havendo 

a exclusão de pessoas e grupos que não se enquadravam aos 

padrões comuns existentes, pois foram criadas instituições 

especializadas, escolas e classes especiais destinadas ao 

atendimento exclusivo às pessoas com deficiência, como 

forma de substituir o ensino regular. Porém, hoje essas 

pessoas devem estar inseridas também no ensino regular, 

onde dever ser ofertado o Atendimento Educacional 

Especializado. (BRASIL, 2010). 

No Brasil, as primeiras instituições voltadas 

ao atendimento às pessoas com deficiência foram: o 

Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual 

Instituto Benjamin Constant – IBC, e o Instituto dos Surdos, 

em 1857, hoje chamado Instituto Nacional da Educação dos 

Surdos – INES, ambos no Rio de Janeiro. Em 1926, foi 

fundado o Instituto Pestalozzi, destinado ao atendimento de 

pessoas com deficiência “mental”. Em 1945, foi criado o 

primeiro atendimento educacional especializado às pessoas 

com superdotação na Sociedade Pestalozzi, por Helena 

Antipoff e, em 1954, foi fundada a primeira Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. (BRASIL, 2010). 

A partir da década de 70, passaram a ser 

ofertados serviços para assegurar a dignidade das pessoas 

com deficiência, que dessa forma poderiam usufruir de 
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situações e atividades próprias de sua faixa etária, em 

interação constante com o meio no qual estão inseridas, 

sendo que neste mesmo período as escolas regulares 

passaram a aceitar matrículas de alunos com deficiência, 

tanto em salas comuns como especiais. (SILVA, 2010). 

Na década de 90, documentos como a 

Declaração Mundial de Educação para Todos e a Declaração 

de Salamanca foram responsáveis pela formulação das 

políticas públicas da educação inclusiva. Em 1994, foi 

publicada a Política Nacional de Educação Especial, que 

direciona todos aqueles que têm condições de acompanhar 

as propostas curriculares ao ensino regular. (BRASIL, 

2010). 

Uma dúvida muito frequente é com relação ao 

termo correto para se referir às pessoas com deficiência, 

comumente chamadas de pessoas portadoras de 

necessidades especiais, portadoras de necessidades 

especiais, excepcionais, ou simplesmente portadoras de 

deficiência. 

Com o passar do tempo, estes termos estão 

sendo abolidos do dia-a-dia, sendo considerados 

desapropriados. E como mostram os teóricos Telford e 

Sawrey (1978 apud SÁ s/d, p.01): 

"A tendência atual é empregar termos menos 
estigmatizantes, mais gentis e menos 
carregados emocionalmente, em substituição 
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aos mais antigos, que adquiriram conotações 
de desamparo e desesperança. [...] Embora a 
redenominação de antigas categorias reflita 
em parte as concepções cambiantes e a maior 
precisão na definição e classificação, ela é 
antes um reflexo de nossa ênfase cultural na 
crença democrática de que todas as pessoas 
nascem iguais e de nossa tentativa de evitar as 
conotações de inferioridade” [...] 

Conforme Sassaki (2003) é trabalhoso 

responder qual o termo correto de ser utilizado, sendo 

importante esclarecer que nunca houve ou haverá apenas um 

termo certo, válido em todos os tempos e locais, pois a cada 

época utilizam-se expressões com significado compatível 

aos valores presentes em cada sociedade. O referido autor 

apresenta a trajetória da terminologia utilizada no decorrer 

da história da atenção às pessoas com deficiência, no Brasil, 

e mostra que, no início da história, o termo utilizado era “os 

inválidos”; do século XX até aproximadamente 1960 

passou-se a utilizar a expressão “os incapacitados”; por 

volta de 1960 até 1980, “os defeituosos”, “os deficientes”, 

“os excepcionais”; de 1981 até me média 1987, “pessoas 

deficientes”; por volta de 1988 até 1993, “pessoas portadoras 

de deficiência”; de 1990 até hoje, “pessoas com 

necessidades especiais”, daí a expressão “portadores de 

necessidades especiais”; na mesma época citada 

anteriormente, passou-se a utilizar “pessoas especiais”; em 

junho de 1994, “pessoas com deficiência”, termo que faz 

parte da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, adotado pela ONU em 13/12/2006. 
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Após ter analisado o percurso dessas 

terminologias, percebe-se que a palavra “portadora” deve 

ser abolida, como justifica Sassaki (2003, p. 06): 

A condição de ter uma deficiência faz parte da 
pessoa e esta pessoa não porta sua deficiência. 
Ela tem uma deficiência. Tanto o verbo 
“portar” como o substantivo ou adjetivo 
“portadora” não se aplicam a uma condição 
inata ou adquirida que faz parte da pessoa. Por 
exemplo, não dizemos e nem escrevemos que 
certa pessoa é portadora de olhos verdes ou 
pele morena.” 

Diante do exposto e focalizando o âmbito 

educacional, é válido lembrar que os educadores precisam 

conhecer a nomenclatura vigente para que se refiram de 

maneira adequada aos seus alunos. 

POR DENTRO DA PESQUISA 

A pesquisa realizada caracteriza-se como do 

tipo qualitativa, também chamada de naturalística, por 

abranger todos os aspectos da escola, pois o fenômeno 

educacional não pode ser isolado do seu contexto. Esta 

abordagem escolhida recebe essa denominação por não 

existir a manipulação de variáveis nem tratamento 

experimental, porque o estudo de um fato em seu ambiente 

natural leva em conta todos os componentes de uma 

situação interagindo e influenciando uns aos outros. 

Vale ressaltar a importância de Weber para a 

definição da pesquisa qualitativa, quando o mesmo enfatiza 
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a compreensão do fenômeno como objeto diferenciador 

entre a ciência social e a física. Para ele, o ponto central da 

investigação é o significado que o sujeito dá às suas ações, 

necessitando, então, inserir este significado num contexto. 

(ANDRÉ; ELIZA, 2005). 

Sabendo-se que o tema “inclusão” é bastante 

discutido em vários âmbitos sociais e a cada dia cresce a 

necessidade de os profissionais saberem lidar com essa 

realidade, foi elaborado um pré-projeto que aprofundasse 

essa temática. Para isso, realizaram-se pesquisas 

bibliográficas, buscando-se a leitura de autores de destaque 

na área da Educação Inclusiva, a fim de esclarecer dúvidas e 

confirmar algumas ideias, resultando, assim, na elaboração 

deste trabalho. Segundo Cervo e Bervian (apud SILVA, 

2005, p. 49): 

[...] a pesquisa bibliográfica procura explicar 
um problema a partir de referências teóricas 
publicadas em documentos. Pode ser realizada 
independentemente ou como parte da 
pesquisa descritiva ou experimental. Em 
ambos os casos, busca conhecer e analisar as 
contribuições culturais ou científicas do 
passado, existentes sobre um determinado 
assunto, tema ou problema. 

Conforme o exposto e devido ao aumento do 

número de alunos com deficiência nas salas de aula do 

ensino regular, investigou-se como o professor pode estar 

inserindo-os de fato, nas atividades, buscando conhecer os 

avanços da Educação Especial e Inclusiva ao longo da 
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história, bem como as estratégias adequadas para uma 

melhor prática pedagógica que venha a contribuir com o 

sucesso acadêmico dos educandos. 

ANÁLISE DOS DADOS: PRÁTICAS 
INCLUSIVAS NO AMBIENTE ESCOLAR 

 

Incluir alunos com deficiência nas salas de 

aulas regulares é um grande desafio da educação, pois é 

imprescindível uma formação adequada dos professores, 

que precisam estar cientes do seu papel e, se necessário, 

rever seus conceitos de inclusão, analisando como veem 

seus alunos com deficiência, e assim, refletirem se estão 

realmente acreditando nas capacidades dos mesmos. Além 

disso, os colegas de classe precisam ser conscientizados de 

que embora esses alunos tenham algumas limitações, isso 

não os impossibilita de desenvolver outras habilidades e 

conquistar seus objetivos. 

O professor precisa confiar nas possibilidades 

de desenvolvimento de seus alunos com deficiência, pois 

com esforço, confiança e uma boa formação profissional 

pode obter resultados favoráveis. Figueira (2011, p. 80) 

corrobora com essa ideia ao afirmar que: 

[...] o professor deve acreditar que é capaz de 
promover o crescimento do aluno e da classe 
a que pertence, possibilitando que seus alunos 
entendam suas dificuldades e organizem-se 
para resolvê-las. O professor também deve 
estabelecer metas e cumpri- las, tendo em 
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vista o objetivo geral: tornar o aluno cada vez 
mais independente e possivelmente produtivo. 

Analisando a visão de Figueira, é possível perceber 

o quanto é importante o educador procurar desenvolver a 

autonomia de seus alunos, motivando-os e possibilitando o 

envolvimento dos mesmos nas atividades propostas. 

Sendo assim, faz-se necessário abordar 

algumas estratégias que podem ser desenvolvidas pelos 

professores em sala de aula regular para facilitar a inclusão. 

Dentre essas propostas, Blanco (apud SILVA, 2010) sugere 

atividades como: a prática da cooperação durante as tarefas; 

oferecer oportunidades de tomada de decisões; diversificar o 

uso de materiais; realizar atividades grupais seguindo 

critérios variados, como inserir um aluno com maior grau de 

dificuldades com outros que respondam às suas 

necessidades; avaliar de acordo com as particularidades dos 

alunos; organizar a sala e a rotina das atividades de modo 

agradável; valorizar as diferenças entre os alunos, 

construindo um ambiente de respeito e aceitação. 

Tendo em vista que as salas de aula são 

bastante heterogêneas, Silva apresenta sugestões sobre como 

os professores podem desenvolver uma boa prática docente, 

que venha a contemplar as necessidades específicas dos 

alunos. A autora afirma o seguinte: 

Considerando que, no contexto de inclusão 
escolar, as salas de aula serão compostas por 
alunos com características bastante diversas, 
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com diferentes potencialidades, necessidades 
e interesses, o professor precisa, mais do que 
nunca, ter habilidades de manejo de sala de 
aula. O manejo envolve modificações no 
ambiente físico da sala de aula, assim como 
controle de relacionamento, conduta e 
conteúdo. (SILVA, 2010, p.163). 

Quanto à organização do espaço físico, o 

professor deve prestar atenção à localização do mobiliário 

da sala, dispondo os móveis de maneira a possibilitar que ele 

perceba rapidamente quando os alunos necessitam de ajuda 

e também como os mesmos estão interagindo. É 

fundamental ainda que a sala possua espaços amplos para 

diminuir as chances de os alunos esbarrarem entre si e nos 

móveis, evitando tumultos. (STAINBACK,S.; 

STAINBACK, W.,1999 apud SILVA 2010). 

Outro aspecto de suma importância é a 

elaboração de um plano que contenha atividades para 

desenvolver o bom relacionamento entre os alunos, 

incentivando-os a respeitar, valorizar e acolher as 

diferenças. Neste sentido, podem ser realizadas leituras de 

histórias nas quais o personagem principal apresenta alguma 

característica que o diferencie dos outros, levando-os a 

refletir sobre a importância do respeito, ressaltando os 

aspectos positivos do personagem. (SILVA, 2010). 

Quanto ao manejo de conteúdo, o educador 

deve saber controlar o tempo, organizando-o de forma que 

possibilite ao aluno passar mais tempo engajado nas 
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atividades, já que dessa forma as oportunidades de ensino 

serão maiores e os problemas de disciplina serão evitados, 

pois este ficará atento às atividades escolares produtivas. 

(STAINBACK,S.; STAINBACK,W., 1999 apud SILVA, 

2010). 

Além disso, é necessário que as atividades 

propostas despertem interesse nos alunos, pois assim os 

mesmos se sentirão estimulados a aprender e se envolverão 

realmente nas atividades. Reforçando esta afirmação, 

Stainback, S. e Stainback, W. (1999 apud SILVA 2010, 

p.168) mostram que: 

[...] as atividades devem ser planejadas para 
despertar, de alguma forma, o interesse dos 
alunos. Para tanto, podem ser utilizadas, por 
exemplo, perguntas estimulantes, jogos, 
discussões, projetos sociais, debates, filmes e 
palestrantes convidados. Uso de materiais 
diferenciados e atividades desenvolvidas fora 
da sala de aula também podem ajudar. 

Outro ponto muito discutido ao se tratar de 

inclusão é a forma de avaliar os alunos com deficiência. 

Muitos professores ficam em dúvida se devem elaborar 

provas adaptadas para estes educandos ou se o correto é 

aplicar a mesma atividade com todos e ainda o que devem 

considerar ao estabelecer determinada nota. 

Quanto ao exposto, vale lembrar que o caráter 

avaliativo não deve ser meramente classificatório, mas levar 

em conta os avanços dos alunos no decorrer do processo de 
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aprendizagem, acontecendo de maneira dinâmica e 

contínua, observando também as dificuldades. 

Mantoan (apud CARVALHO, 2010) enfatiza 

que a inclusão não consiste em utilizar práticas de ensino 

específicas para determinados tipos de deficiência ou 

dificuldades de aprendizagem, pois os alunos aprendem nos 

seus próprios limites e quando o ensino possui boa 

qualidade, o professor fica atento a esses limites, explorando 

as possibilidades de cada um. 

É válido discutir ainda sobre o Projeto 

Político-Pedagógico da escola, que “é o instrumento por 

excelência para melhor desenvolver o plano de trabalho 

eleito e definido por um coletivo escolar; ele reflete a 

singularidade do grupo que o produziu, suas escolhas e 

especificidades” (ROPOLI, 2010). Neste documento, 

constarão, entre outros aspectos: a função social da escola na 

formação do cidadão, as expectativas do gestor, dos 

professores, dos outros funcionários, pais e alunos quanto ao 

trabalho da escola, analisando-se a situação da mesma e 

estabelecendo-se metas que venham a melhorar a qualidade 

educacional. 

O projeto político-pedagógico deve primar 

pela valorização das diferenças e do respeito mútuo, com 

propostas de ensino inclusivas, capazes de contemplar as 

necessidades educacionais específicas de todos os alunos, 
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devendo, ainda, integrar a proposta do Atendimento 

Educacional Especializado, conforme o Decreto nº 6. 571, 

de 17 de setembro de 2008. (BRASIL, 2010). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo como base as leituras realizadas, 

constatou-se que, ao longo da história, as pessoas com 

deficiência eram encaradas de maneiras bastante distintas, 

conforme o local e a época e, com o passar do tempo, têm 

conquistado seu espaço na sociedade. 

Embora ainda haja pessoas que não estão 

preparadas para lidar com as deficiências, seja pela falta de 

oportunidade de uma formação apropriada ou até mesmo por 

não acreditarem que podem obter resultados satisfatórios, o 

processo de inclusão vem se expandindo em vários âmbitos 

da sociedade. 

No âmbito educacional, ainda há muito a ser 

feito para que os alunos não sejam apenas inseridos na sala 

comum, mas realmente incluídos e isso envolve a 

participação e o interesse de todos que compõem a 

comunidade escolar, além da família. Entre esses dois 

segmentos deve haver uma parceria constante no intuito de 

os alunos progredirem em seu processo de aprendizagem, 

cabendo, assim, aos professores rever suas práticas 

pedagógicas e buscar adequá-las às necessidades individuais 

de seus alunos. 
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É notório que o processo de inclusão envolve 

muitos desafios, mas é possível superá-los, desde que haja 

interesse, dedicação e profissionalismo por parte de todos 

que compõem a esfera educacional, afinal, pouco adianta 

uma minoria fazer sua parte e os demais ficarem aquém da 

situação. 

Neste sentido, Honora e Frizanco (s/d, p. 17) 

mostram que os obstáculos enfrentados pela inclusão fazem 

com que haja uma mudança na forma de ver o mundo, no 

modo de agir e de pensar, trazendo a oportunidade de 

convivência com pessoas diferentes, que são capazes de 

tornar o seu próximo uma pessoa cada vez melhor, 

comprometida com a sociedade. 
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EXPERIMENTOS DE RUTHERFORD E 
BOHR: UMA ABORDAGEM SINE QUAN 
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RESUMO 
 

Este trabalho surgiu pela necessidade de aproximar os 

alunos aos métodos científicos, objetivando-se portanto 

ensiná-los com a replicação didática de experimentos de 

Rutherford e Bohr com materiais de baixo custo para que os 

mesmos por si próprios chegassem a conclusão de cada 

experimento. O método utilizado constou primeiramente 

no planejamento e levantamento de todos os materiais 

necessários para replicação dos experimentos. Na segunda 

parte, houve uma sub parte teórica, abordando a matéria de 

uma forma panorâmica e outra prática o professor conduziu 

os dois experimentos como uma construção sequencial e 

gradual do entendimento dos mesmos, sempre explicando 

da forma mais simples possível e prosseguindo de acordo a 

interação da turma. Na última etapa foi apenas preparado o 
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meio, com as condições necessárias par que os próprios 

alunos chegassem a conclusão de cada experimento por si 

sós. Isso foi feito por meio de perguntas (P) que faziam com 

que os alunos chegassem no objetivo, com respostas (R). No 

experimento de Rutherford, os alunos concluíram: Que os 

átomos tem espaços vazios; núcleo tem partículas positivas e 

possui cargas negativas para equilibrar o átomo. Já no 

experimento de Bohr os alunos concluíram que os elétrons 

podem mudar de camadas quando recebem energia e voltam 

quando acaba a energia. Ensinar experimentos sem praticá-

los ou não representa-los de maneira concreta, ou seja, 

limitar grandes experimentos de importância imensurável 

para a sociedade no plano cartesiano, é sepultar a essência 

científica, tornando-a em algo teórico e distante de nossas 

vidas, ajudando mais ainda na deformação na visão errônea 

que muitos alunos tem. Neste trabalho o professor atuou 

como mediador para que os alunos chegassem as conclusões 

dos experimentos por si sós, o que foi realizado de maneira 

satisfatória levando em consideração o nível da turma. 

Algumas considerações que eles não conseguiram chegar, 

no fim, houve esse esclarecimento. 

Palavras-chave: Experimentos. Modelos atômicos. Aulas 
Práticas. 

ABSTRACT 
This work appeared for the need of approximating the 

students to the scientific methods, being aimed at therefore 
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to teach them with the didactic replicação of experiments of 

Rutherford and Bohr with materials of low cost so that the 

same ones for itself own they arrived the conclusion of each 

experiment. The used method consisted firstly in the 

planning and rising of all the necessary materials for 

replicação of the experiments. In the second it leaves, there 

was a sub theoretical part, approaching the matter in a 

panoramic way and other practice the teacher led the two 

experiments as a construction sequencial and gradual of the 

understanding of the same ones, always explaining in the 

possible simplest way and continuing of agreement the 

interaction of the group. In the last stage it was just prepared 

half him/it, with the conditions necessary pair that the own 

students arrived the conclusion of each experiment for itself 

alone. That was made through questions (P) that did with 

that the students arrived in the objective, with answers (R). 

In the experiment of Rutherford, the students ended: That 

the atoms have empty spaces; nucleus has positive particles 

and it possesses negative loads to balance the atom. Already 

in the experiment of Bohr the students concluded that the 

elétrons can change of layers when they receive energy and 

they return when it finishes the energy. To teach 

experiments without practicing them or you don't represent 

them in a concrete way, in other words, to limit great 

experiments of immeasurable importance for the society in 

the Cartesian plan, it is to bury the scientific essence, turning 
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her/it in something theoretical and distant of our lives, stiller 

helping in the deformation in the erroneous vision that many 

students have. In this work the teacher acted as mediator so 

that the students arrived the conclusions of the experiments 

for itself alone, what was accomplished in a satisfactory 

way taking in consideration the level of the group. Some 

considerations that they didn't get to arrive, in the end, there 

was that explanation. 

Key words: Experiments. Atomic models. Practical classes. 

INTRODUÇÃO 
A correlação entre o comportamento das 

minúsculas partículas (átomos, moléculas e íons), que fazem 

parte do microcosmo, e as propriedades das substâncias 

pertencentes ao sistema macroscópico foi e continua sendo 

um grande desafio da ciência química e, consequentemente, 

do ensino de Química (ROQUE; SILVA, 2008). 

No que se refere à visualização, o uso de materiais 

manipulativos como modelos, serve de representação para 

gerar uma imagem mental, possibilitando a manipulação, 

visualização e construção de significados, conduzindo-se ao 

raciocínio. Além disso a manipulação de materiais concretos 

pelos alunos possibilita superar a aula tradicional, 

desenvolvendo a percepção sensorial e criando ambientes de 

aprendizagens, onde os próprios alunos constroem seus 

conhecimentos, mediados pelo professor. (MOTTIN, 2004). 
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A aula prática parte de um conceito que desamarra 

o professor das formas tradicionais de ensinar, e coloca o 

aluno como ministrador das aulas neste contexto o aluno e 

professor aprendem juntos que as aulas não são apenas 

memorização e sim aprendizagem (ARAÚJO 2011). 

Segundo Lunetta (1991), com aulas práticas os estudantes 

aprendem a desenvolver soluções para problemas, pois eles 

atuam nessa aula como contribuinte de conhecimentos. 

Este trabalho surgiu pela necessidade de aproximar 

os alunos aos métodos científicos, objetivando-se portanto 

ensiná-los com a replicação didática de experimentos de 

Rutherford e Bohr com materiais de baixo custo para que os 

mesmos por si próprios chegassem a conclusão de cada 

experimento. 

METODOLOGIA 
O método utilizado constou primeiramente no 

planejamento e levantamento de todos os materiais 

necessários para replicação dos experimentos, no caso de 

Rutherford, foram eles: caixa de sapato com um furo 

circular na parte lateral, sendo ela revestida por papel 

alumínio (representando o cubo de chumbo); uma lanterna 

(representando o polônio, que emitia partículas α); papel 

(anteparo) e um espelho esférico colado em um plástico 

pintado com uma cor dourada (lâmina de ouro). 
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Já no caso do experimento de Bohr utilizou um 

fogo de artifício chamado “árvore de natal”, com 

composição química: alumínio, perclorato de potássio, 

enxofre, carvão, magnálio, resina, nitrato de potássio. Como 

o efeito pirotécnico é rápido, foi filmado para haver uma 

percepção melhor sobre as cores predominantes. 

Na segunda parte, houve uma sub parte teórica, 

abordando a matéria de uma forma panorâmica e outra 

prática o professor conduziu os dois experimentos como 

uma construção sequencial e gradual do entendimento dos 

mesmos, sempre explicando da forma mais simples possível 

e prosseguindo de acordo a interação da turma. 

Na última etapa foi apenas preparado o meio, com 

as condições necessárias par que os próprios alunos 

chegassem a conclusão de cada experimento por si sós. Isso 

foi feito por meio de perguntas (P) que faziam com que os 

alunos chegassem no objetivo, com respostas (R). 

Baseando-se no pensamento de Freire (1996) “...ensinar não 

é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 

sua produção ou a sua construção”. 

RESULTADOS 
No experimento de Rutherford, após a explicação 

do passo a passo do experimento houve a mediação por 

perguntas que seguem: (P) As partículas α foram 

disparadas, o que se observa? (R) Observa-se que 
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ultrapassaram! (P) Todos os raios ultrapassaram? (R) Não 

alguns foram desviados. (P) Ora se as partículas α com 

carga (+) ultrapassam a barra de ouro, na qual é formada por 

átomos, os átomos são esferas maciças? (R) Os átomos são 

furados! (P) Se são furados a barra foi destruída? (R) Não. 

(P) Então se não foi destruída o que aconteceu com 

os raios? (R) Eles passaram livremente. (P) Então o que 

podemos concluir sobre o átomo na visão de Rutherford? 

(R) Que os átomos tem espaços vazios (1ª conclusão 

importante). (P) Vocês se lembram, que tiveram alguns 

raios com carga (+) que se refletiram? (R) Sim refletiram! 

(P) Se eles refletiram porque tem carga (+), então no núcleo 

do átomo tem partículas com que carga? (R) Positiva! (2ª 

conclusão importante). 

(P) Se no núcleo tem cargas positivas, o átomo está 

equilibrado? (R) Não. (P) Então do que precisaria para o 

átomo estar em equilíbrio? (R) De cargas negativas (3ª 

conclusão importante). 

Já no experimento de Niels Bohr, depois de haver a 

primeira sub parte teórica passou para o experimento com a 

árvore de natal. Com a filmagem feita observou-se de forma 

evidente a cor prata, característica do elemento Alumínio 

(Al). Assim foram feitas algumas indagações. 

(P) Foi aplicado uma fonte de calor, principalmente 

no elemento Alumínio, o que aconteceu? (R) Ele brilhou. 
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(P) Se ele brilhou então liberou energia? (R) Sim. (P) Qual 

partícula tem uma intima relação com energia? (R) Os 

elétrons. (P) Bohr fala de várias camadas, quando um elétron 

é excitado ele permanece na camada, volta para uma menos 

energética ou avança camadas mais energéticas? (R) Ele 

avança. 

(P) Definitivamente? Ou seja, ele continua 

brilhando pra sempre? (R) Não ele volta. (P) Então o que 

podemos concluir com o modelo proposto por Bohr? (R) 

Que os elétrons podem mudar de camadas quando recebem 

energia e voltam quando acaba a energia (conclusão 

importante). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Muitos colégios não dispõem de um aparato infra 

estrutural ideal para a realização de aulas práticas, e quando 

se tem, faltam pessoas aptas para fazer o bom uso desse 

espaço o que infelizmente é uma triste realidade em nossa 

educação levando para o campo panorâmico. 

Porém muitas vezes, essas limitações fazem com 

que criem condições propícias para o uso da criatividade do 

professor, o que faz com que as lamentações do pensamento 

ideal sejam trocadas pelo pensamento real, fazendo com que 

esse professor busque meios para promover uma solução 

viável. 



EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 442 

Assim, muitas vezes o fato de não ter equipamentos 

ultra modernos à disposição, isso não torna uma condição de 

causa/efeito para a realização de experimentos, uma das 

soluções é a replicação didática por meio de materiais 

simples. 

Ensinar experimentos sem praticá-los ou não 

representa-los de maneira concreta, ou seja, limitar grandes 

experimentos de importância imensurável para a sociedade 

no plano cartesiano, é sepultar a essência científica, 

tornando-a em algo teórico e distante de nossas vidas, 

ajudando mais ainda na deformação na visão errônea que 

muitos alunos tem. 

Neste trabalho o professor atuou como mediador 

para que os alunos chegassem as conclusões dos 

experimentos por si sós, o que foi realizado de maneira 

satisfatória levando em consideração o nível da turma. 

Algumas considerações que eles não conseguiram chegar, 

no fim, houve esse esclarecimento. 
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RESUMO 

 

Este artigo tem o objetivo de mostrar a utilização de recursos 

didáticos dentro da sala. A ampla diversidade desses 

recursos tem proporcionado meios mais divertidos e 

atraentes de ensinar, por ter uma característica lúdica e por 
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favorecer a inter-relação entre professor/aluno. A 

interatividade permite que a capacidade cognitiva dos 

alunos se fortaleça, seja por meio de jogos, dinâmicas ou 

modelos capazes de chamar a atenção dos discentes frente 

um conteúdo considerado maçante. É, nessa perspectiva, 

que o presente artigo visou analisar a utilização de jogos 

didáticos como estratégia para o ensino de anatomia 

humana, na IX Semana da Biologia, no Campus Ministro 

Reis Velloso, Parnaíba-PI. A constituição desses jogos teve 

por base os sistemas do corpo humano, sendo composto das 

principais particularidades de cada sistema. Com base nessa 

proposta, ao final, foi possível verificar positivamente o 

envolvimento do público presente com os jogos expostos. 

Palavra-chave: Jogos didáticos. Metodologia. Anatomia 
humana. 

ABSTRACT 
This article aims to show the use of didactic resources 

within the room. The wide diversity of these resources has 

provided more fun and attractive means of teaching, having 

a playful character and favoring the interrelation between 

teacher / student. Interactivity allows students 'cognitive 

abilities to be strengthened, whether through games, 

dynamics or models capable of drawing students' attention 

to dull content. It is, from this perspective, that the present 

article aimed to analyze the use of educational games as a 
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strategy for the teaching of human anatomy, at the IX 

Biology Week, at the Reis Velloso Campus, Parnaíba-PI. 

The constitution of these games was based on the systems of 

the human body, being composed of the main peculiarities 

of each system. Based on this proposal, in the end, it was 

possible to positively verify the involvement of the public 

present with the games exposed. 

 

Keyword: Educational games. Methodology. Human 
anatomy. 

1 INTRODUÇÃO 
Durante muito tempo o ensino dentro da sala de aula 

foi tido como tradicional, sem abrir espaço para novas 

perspectivas e nem despertar a curiosidade dos alunos. O 

professor mediador e o aluno ouvinte, onde a sua principal 

função era memorização, acarretando no seu fracasso 

escolar. É interessante saber que atualmente a escola 

tradicional ainda é presente, mesmo com a alta tecnologia 

em evidência, onde o acesso a informação é bem mais 

amplo que no passado. O desenvolvimento docente se dá 

através do processo de ensino aprendizagem, onde o professor 

analisará o desempenho do aluno, não só por meio de 

avaliações escritas, mas através de maneiras lúdicas e 

atividades facilmente compreendidas. Sabemos que uma das 

finalidades do sistema educacional é proporcionar aos 

futuros cidadãos capacidades de aprender, para que sejam 



EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 447 

aprendizes mais flexíveis, eficazes e autônomos (POZO, 

2003). 

Pensando nessa proposta, o objetivo analisado nesse 

trabalho é a facilidade com que os jogos didáticos, voltados 

a biologia, são aceitos pela comunidade em geral, visando 

analisar sua utilização como estratégia para o ensino de 

anatomia humana, pois despertam curiosidade e interesse 

pelo conteúdo, além de que são facilitadores no 

desenvolvimento de ensino e aprendizagem. 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 aluno, desde os 

anos iniciais, já vem com uma certa curiosidade para a 

escola, com vontade de novas descobertas, manusear 

objetos, ter um contato direto com a atividade proposta pelo 

professor. Chegando no ensino fundamental e médio, essa 

curiosidade muitas vezes é interrompida, fazendo com que o 

aluno perca o interesse pelo conteúdo e não aprenda tão 

facilmente, isso acarreta uma diminuição no seu 

desempenho escolar. 

As atividades lúdicas são elementos muito úteis no 

processo de construção e fixação do conhecimento, pois 

permitem desenvolver competências de contexto formativo 

em vários quesitos, como comunicação, relação interpessoal, 

liderança e trabalho em equipe, equilibrando cooperação e 
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competição (BRASIL, 2006). Essa iniciativa, além dos 

quesitos listados acima também proporcionam uma melhora 

no seu desenvolvimento motor e cognitivo. Já é sabido que 

são inúmeras as vantagens da utilização de jogos didáticos 

no processo de ensino (GRANDO, 2001). 

De acordo com as Orientações Curriculares para o 
Ensino Médio (BRASIL, 2006, p.28) 

“O jogo oferece o estímulo e o ambiente 
propícios que favorecem o desenvolvimento 
espontâneo e criativo dos alunos e permite ao 
professor ampliar seu conhecimento de 
técnicas ativas de ensino, desenvolver 
capacidades pessoais e profissionais para 
estimular nos alunos a capacidade de 
comunicação e expressão, mostrando-lhes 
uma nova maneira, lúdica, prazerosa e 
participativa de relacionar-se com o conteúdo 
escolar, levando a uma maior apropriação dos 
conhecimentos envolvidos.” 

Nesse sentido, é necessário realizá-lo de forma 

consciente e compreender o seu funcionamento, para que os 

objetivos propostos sejam alcançados. Segundo Costa et al. 

(2011), os professores que fazem uso de ferramentas 

diversificadas no processo de ensino apontam que o método 

pedagógico a ser empregado depende muito do contexto da 

sala de aula e da turma a ser trabalhada. Com base nisso, se 

faz necessária uma observação geral da turma e do conteúdo 

para a aplicação desses jogos. No ensino de biologia, a 

diversidade encontrada nos conteúdos em que os jogos 

didáticos se encaixam é grande, pois permite uma visão 

mais complexa do conhecimento da vida, por conta disso, os 
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jogos viriam como auxiliadores na compreensão desses 

conteúdos, já que quando se fala de biologia, já se imagina 

logo termos muito técnicos fora da zona de existência. 

Contraditoriamente, apesar de a Biologia fazer 
parte do dia-a-dia da população, o ensino dessa 
disciplina encontra-se tão distanciado da 
realidade que não permite à população 
perceber o vínculo estreito existente entre o 
que é estudado na disciplina Biologia e o 
cotidiano [...]. O grande desafio do professor 
é possibilitar ao aluno desenvolver as 
habilidades necessárias para a compreensão do 
papel do homem na natureza (BRASIL, 2006, 
p.17). 

Nessa perspectiva, os professores se veem em um 

desafio enorme de conectar o ambiente externo com o 

conteúdo das aulas, e atividades lúdicas são uma maneira de 

isso acontecer com um nível de entendimento facilitado, 

abrindo portas a novas perspectivas sobre os conteúdos 

estudados, fortificando o nível de conhecimento dos alunos 

e o interesse dos mesmos pelas aulas. Surge a ideia de 

transportar o conhecimento escrito para o prático, 

mobilizando estudantes de diferentes níveis a se tornarem 

transformadores do saber, para que futuramente possam 

oferecer maneiras mais flexíveis de lidar com esse 

conhecimento. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
Ensinar biologia vai muito além de definir termos, 

falar sobre pensadores e suas hipóteses, mas principalmente 
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reconhecer valores e como isso se encaixa na formação do 

aluno. Promover uma descoberta de mundo e a partir disso 

transformar algo teórico em prático. Como podemos ver em 

CHATEAU (1987, p. 14) “A criança é um ser que 

brinca/joga, e nada mais.” Enfatizando a brincadeira como 

aprendizagem, e ainda afirma que, “Uma criança que não 

sabe brincar, uma miniatura de velho, será um adulto que 

não saberá pensar.” CHATEAU (1987, p. 14). 

Partindo dessa premissa, os jogos voltados para a 

sala de aula desenvolvem uma aprendizagem significativa 

para o aluno. Segundo Fortuna (2003), enquanto joga o 

aluno desenvolve a iniciativa, a imaginação, o raciocínio, a 

memória, a atenção, a curiosidade e o interesse, 

concentrando-se por longo tempo em uma atividade. 

“O jogo não é o fim, mas o eixo que conduz a 
um conteúdo didático especifico resultando 
em um empréstimo da ação lúdica para a 
compreensão de informações (KISHIMOTO, 
1996).” 

Tarouco, Roland, Fabre e Konrath (2004) no artigo 

sobre jogos educacionais, enfatizam que a utilização de 

jogos na educação são boas ferramentas na motivação, na 

complementação e na fixação de conteúdos anteriormente 

ou concomitantemente trabalhados. Para Friedman (1996, p. 

41), os jogos lúdicos permitem uma situação educativa 

cooperativa e interacional, ou seja, quando alguém está 

jogando está executando regras do jogo e ao mesmo tempo, 



EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 451 

desenvolvendo ações de cooperação e interação que 

estimulam a convivência em grupo. 

“Por aliar os aspectos lúdicos aos cognitivos, 
entendemos que o jogo é uma importante 
estratégia para o ensino e a aprendizagem de 
conceitos abstratos e complexos, favorecendo 
a motivação interna, o raciocínio, a 
argumentação, a interação entre alunos e entre 
professores e alunos (CAMPOS, 
BORTOLOTO e FELICIO, 2003).” 

De acordo com Antunes (1998); Kishimoto (2006), 

as atividades lúdicas são descritas na literatura como uma 

excelente metodologia no processo de ensino e 

aprendizagem por muitos autores. Pesquisadores como 

Torres et al. (2003), Orlick (1978) e Huizinga (2005), 

consideram o jogo como uma das principais bases da 

civilização, pois atua como recurso que facilita o processo 

ensino-aprendizagem, assim como a comunicação e as 

interações interpessoais. 

Kishimoto (1994) acrescenta: 

“[...] a ludicidade é uma necessidade do ser 
humano em qualquer idade e não pode ser 
vista apenas como diversão. O 
desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a 
aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, 
social e cultural, colabora para uma boa saúde 
mental, prepara para um estado interior fértil, 
facilita os processos de socialização, 
comunicação, expressão e construção do 
conhecimento 

Para o professor, mesclar a teoria com a prática por 

meio de jogos didáticos revela uma melhora no ensino e 
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aprendizagem, fugindo do método tradicional imposto nos 

anos anteriores. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A metodologia utilizada foi do tipo exploratória e 

qualitativa e teve como ênfase um relato de experiência por 

meio da exposição dos jogos para os alunos e professores do 

Campus Ministro Reis Velloso – Parnaíba. Por meio da 

orientação do professor Flávio Furtado de Farias, atualmente 

professor da Universidade Federal do Piauí, ministrante da 

disciplina de anatomia humana do curso de Ciências 

Biológicas, os alunos do 5° período de biologia elaboraram 

e planejaram os jogos didáticos. Tendo em vista, a iniciativa 

principal dessa elaboração era expor somente aos alunos da 

turma, mas surgiu uma oportunidade de expor na semana da 

biologia, evento criado para ampliar o conhecimento ligado 

ao âmbito das ciências, realizado no dia 15 de novembro de 

2018, no espaço de convivência da UFPI. Os jogos partiram 

de ideais simples, como releituras de jogos ou adaptações, 

como exemplo o caça palavras, que foi adaptado para o 

conteúdo de sistema muscular, ou o jogo da memória, que 

teve como tema o sistema esquelético. No total foram 12 

jogos expostos, cada um focando nos sistemas do corpo 

humano e suas particularidades. 
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4 ANÁLISE DE DADOS 
A análise de dados foi feita através de escolha dos 

temas centrais, a partir dele elaborar os jogos didáticos de 

acordo com os seus respectivos temas. Ex: Sistema 

muscular, esquelético e articular. A exposição dos jogos foi 

realizada no espaço de convivência, foi feita uma 

observação e a partir disso verificado o envolvimento do 

público presente com os jogos. 

5 RESULTADOS 
A participação do público, tanto alunos como 

professores foi essencial para a realização do trabalho, 

enfatizando assim a necessidade de produzir jogos didáticos 

para auxílio do conteúdo. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Deste modo, a aplicação de jogos didáticos no 

ensino de biologia é uma proposta promissora a futuros 

professores da área, atualizando o seu ensino e 

proporcionando meios atraentes de ensinar ciências. 

Percebemos então que, essa atividade é capaz de superar 

obstáculos impostos no aprendizado do aluno, pois as aulas 

teóricas, muitas vezes, são cansativas e desgastantes, 

enquanto as aulas práticas são mais chamativas e despertam 

curiosidade. Vale ressaltar que quando se trata de biologia, é 

necessário conciliar o conhecimento da área e as vivência do 
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aluno, por meio de analogias, pois desencadeia um 

aprendizado mais rápido e eficiente. 
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RESUMO 
A leitura faz parte do cotidiano de todos, seja na escola, em 
casa, na rua, nas igrejas, dentre outros espaços. Sabe-se que 
quanto mais cedo o hábito da leitura for conquistado mais 
benefícios ela proporcionará. Para justificar a importância 
deste trabalho pontuamos que é de suma relevância 
conhecer a realidade e as práticas pedagógicas 
desenvolvidas nas escolas públicas, assim como, analisar e 
refletir sobre os recursos didáticos que são utilizados para 
trabalhar a prática de leitura e a interpretação de texto. 
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e também em 
caráter de observação, que tem como aporte teórico Barros 
(2008), Cardin (2003), Freire (1989) e Rappaport (1981). 
Nesta pesquisa teremos como problemática a questão do 
Identificar como está sendo trabalhada a interpretação de 
texto dentro destas escolas e verificar quais as dificuldades 
enfrentadas pelos professores em trabalhar está temática 
logo nas séries iniciais do Ensino Fundamental. A pesquisa 
se dividiu em três etapas: 

1) estudo teórico; 2) reflexão a respeito dos estudos 
realizados; 3) observação de escolas de nosso meio 
habitacional; partindo disto ocorreu a realização deste 
trabalho. O processo de alfabetizar deve somar-se com a 
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postura do educador em estimular em seu educando a 
vontade de se descobrir pelo acesso aberto a leitura, e por 
meio desta leitura vem à interpretação que nada mais é que 
ter uma visão crítica daquilo que lhe estão expondo, é ter 
domínio e por meio de variadas formas, descobrirem as 
mais diversificadas leituras que se pode fazer do mundo. 

Palavras-chave: Leitura. Práticas pedagógicas. 
Interpretação. 

ABSTRACT 

Reading is part of everyday life, whether at school, at home, 
on the street, in churches, among other spaces. It is known 
that the sooner the habit of reading is gained the more 
benefits it will provide. In order to justify the relevance of 
this work, we point out that it is extremely important to 
know the reality and the pedagogical practices developed in 
public schools, as well as to analyze and reflect on the 
didactic resources that are used to work the reading practice 
and the interpretation of text. It is a bibliographical and also 
an observation research, whose theoretical contribution is 
Barros (2008), Cardin (2003), Freire (1989) and Rappaport 
(1981). In this research we will have as problematic to 
identify how the interpretation of text within these schools 
is being worked and to verify what difficulties the teachers 
face in working this subject in the initial series of 
Elementary School. The research was divided in three 
stages: 

1) theoretical study; 2) reflection on the studies carried out; 
3) observation of schools in our housing environment; In 
this way, this work was carried out. The process of literacy 
must be added to the educator's position in stimulating in 
his student the desire to discover open access to reading, 
and through this reading comes the interpretation that is 
nothing more than having a critical view of what is 
exposed, is to have mastery and in various ways, to 
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discover the most diverse readings that can be made of the 
world. 

Keywords: Reading. Pedagogical practices. 
Interpretation. 

1 INTRODUÇÃO 
A leitura faz parte do cotidiano de todos, seja na 

escola, em casa, na rua, nas igrejas, dentre outros espaços. 

Sabe-se que quanto mais cedo o hábito da leitura for 

conquistado mais benefícios ela proporcionará. No entanto, 

há ainda um déficit muito grande no país no que diz respeito 

à prática educacional do ato de lê. Neste sentido, 

juntamente com a leitura adquire-se também a capacidade 

de compreender e interpretar textos, bem como, as 

competências e habilidades pertencentes a ela. 

Quanto mais cedo à escola trabalhar com a 

prática da leitura e interpretação textual, mais rápido será o 

desenvolvimento cognitivo e psíquico da criança, com isso é 

pertinente e necessário que as escolas comecem a 

desenvolver e utilizar-se de recursos didáticos que 

envolvam as atividades pedagógicas de interpretação de 

textos desde as séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Contudo, quanto mais cedo essa prática for trabalhada nas 

escolas, maiores são as contingências de ascensão social 

dos estudantes nos anos seguintes de escolaridade, uma vez 

que possibilitará um desenvolvimento linguístico mais 



EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 459 

significativo, no entanto, cabe ressaltar que a habilidade de 

interpretar textos só é adquirida com hábito de lê, seja 

através da leitura visual, corporal e/ou textual. Nesse 

sentido Barros & Gomes afirma que: 

A leitura é um ato complexo, que abrange processos 
perceptuais, cognitivos, linguísticos, comunicativos, sociais 
e emocionais. É muito importante considera as condições 
afetivas, interesses e motivação em relação ao ato de ler, 
para que se possa garantir prazer e gosto pela leitura no dia a 
dia da vida. Qualquer alteração em um desses aspectos pode 
causar prejuízos no processo de desenvolvimento e 
aprendizagem. (BARROS E GOMES, 2008, p.336). 

Em suma é essencial que se desenvolva nas 

crianças logo cedo motivação e gosto ao hábito da leitura, 

proporcionando nestas fases contatos com livros adequados 

a sua idade e que estimulem sua curiosidade, está prática de 

estimulo deve começar justamente aonde às vezes não 

ocorre que é dentro de casa no seio familiar, porém mesmo 

que isto não ocorra os educadores devem procurar criar 

meios para atiçar a curiosidade e gosto pela leitura por parte 

destas crianças. 

Conhecendo a realidade das escolas públicas, é 

notório que ainda há muitas dificuldades a serem 

enfrentadas, tanto no que diz respeito às partes estruturais 

das instituições, quanto em relação às práticas educacionais 

desenvolvidas. Não obstante, evidencia-se também, que 

muitos alunos saem do ensino fundamental para os anos 
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seguintes sem terem de fato adquirido as competências 

referentes à leitura e interpretação de textos. 

Nesta pesquisa teremos como problemática a 

questão do Identificar como está sendo realizada a 

interpretação de texto dentro destas escolas e verificar quais 

as dificuldades enfrentadas pelos professores em trabalhar 

está temática logo cedo dentro desta fase de ensino. A 

pesquisa se dividiu em três etapas: 1) estudo teórico; 2) 

reflexão a respeito dos estudos realizados; 3) observação de 

escolas de nosso meio habitacional; e partindo disto ocorreu 

a realização deste trabalho. 

Para justificar a importância deste trabalho 

pontuamos que é de suma relevância conhecer a realidade e 

as práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas públicas, 

assim como, analisar e refletir sobre os recursos didáticos 

que são utilizados para trabalhar a prática de leitura e a 

interpretação de texto. Pois, é necessário que a habilidade 

de interpretação textual seja estimulada desde as séries 

inicias, cabendo ao aluno não somente decodificar e 

codificar, mas principalmente, entender o que de fato está 

presente nas entrelinhas de algo lido, dessa forma, o aluno 

terá maiores possibilidades de uma aprendizagem 

significativa e propensa a passar para as séries seguintes. 
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2 DESENVOLVIMENTO 
A pesquisa tem grande valor na medida em que tem 

como objetivo propor às instituições de ensino, que ampliem 

seus horizontes e desenvolvam práticas educacionais 

voltadas para o incentivo da leitura e interpretação textual. 

Visando dessa maneira, um desenvolvimento integral dos 

alunos, uma vez que, desperte neles o interesse pela leitura 

e fazendo com que eles possam ter uma visão mais crítica a 

cerca de determinados assuntos. [...] de acordo com a 

concepção piagetiana, o desenvolvimento ocorre no sentido 

de o sujeito adquirir uma determinada visão do mundo que 

o cerca, que lhe permita um estado de adaptação e de 

equilíbrio em relação às situações às quais está 

continuamente exposto. (RAPPAPORT, 1981). 

Tendo em vista a competitividade na sociedade 

contemporânea, e as exigências e demandas pertencentes a 

ela, faz-se necessário que o aprendizado da interpretação de 

texto comece cada vez mais cedo nas escolas, pois maiores 

serão os benefícios que a mesma resultará. Ressalta-se que 

para desenvolver o hábito da leitura, é necessário que a 

mesma comece a partir das séries iniciais com uma prática 

pedagógica voltada para o aprendizado, organizando 

momentos de leitura, mesmo que as crianças ainda não 

saibam ler. Porém, o que se observa é o difícil acesso à 

leitura por parte dos estudantes das escolas públicas, pois 
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não há incentivos, e na maioria das vezes os acervos das 

bibliotecas encontram-se com poucos livros ou mesmo de 

portas fechadas. 

Em alguns casos a culpa dos alunos não terem o 

hábito de lê vem de casa, uma vez que os pais não 

estimulam a prática da leitura, por não terem tempo 

segundo eles, ou mesmo pelo fato de não saberem ler. 

Porém, diagnosticar um verdadeiro culpado pelo déficit no 

que diz respeito à prática da leitura é uma tarefa complexa, 

pois diversos são os fatores de ordem social ou econômica 

que podem dificultar o acesso aos livros e ao hábito de ler. 

Partindo desse pressuposto, vale salientar que embora 

sejam atribuídos os recursos voltados para a educação, 

podemos dizer que um dos fatores que mais interferem 

nesse déficit em relação à disponibilidade de livros nas 

escolas, são os próprios governantes, uma vez que milhões 

são desviados da educação, e em detrimento disso, o 

incentivo e a prática da leitura é menos eficaz nas escolas 

públicas, já em relação às escolas particulares o índice do 

hábito de ler é regular, com momentos pedagógicos 

atribuídos a eles. Esses momentos pedagógicos podem e 

devem ser válidos também para as escolas públicas, na 

medida em que a leitura é de suma relevância para a 

formação humana. Neste sentido, o comando da leitura e da 

escrita se dá a partir de palavras e de temas significativos à 

experiência comum dos alfabetizandos e não de palavras e 
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de temas apenas ligados à experiência do educador. 

(FREIRE, 1989). 

Faz-se, portanto, necessário que o professor tenha 

um olhar de observador que inove e provoque seu 

educando, construindo com ele atos que os levem a 

curiosidade, pois este passo de ser curioso, de procurar 

compreender o porquê da importância do ato de ler, lhe 

levará ao entendimento que o ato de lê é a primeira etapa 

para interpretá-lo. 

O ato de ler é, pois, uma ação política, e por isto 

pode-se dizer que o acesso à leitura depende da organização 

da sociedade e do Estado, que ajuda a mantê-la e a 

reproduzi- la. (CARDIN, 2003). O custeamento de livros 

pode ser alto, com base nos orçamentos governamentais, 

porém faz-se necessário que os governantes invistam na 

educação pública. Faz-se pertinente também, que a 

secretária de educação se coloque a disposição de ir 

conhecer o trabalho que está sendo realizado nas escolas 

públicas de Parnaíba, e que por vez venha tomar o real 

conhecimento das dificuldades enfrentadas. 

Além da falta de acesso a livros, há também a 

deficiência do uso da interpretação de textos mediante as 

práticas pedagógicas executadas nas escolas. Nota-se que por 

esses motivos muitas crianças ao chegarem ao ensino 
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fundamental maior, terão que enfrentar sérios problemas. 

Percebe- se assim, que a interpretação de texto é muito 

importante diante das exigências e demandas da sociedade 

atual, uma vez que ela está presente em vários locais, como 

para a realização de qualquer prova, concurso, entrevista de 

emprego, dentre outros. 

Dentro de tudo colocado expõe-se também que o 

referido trabalho interage com as leituras feitas e traz uma 

absorção de novos conhecimentos, englobando a pesquisa a 

um agrupamento significativo a respeito do levantamento 

feito em relação à importância do aprendizado da 

interpretação de textos nas séries iniciais. A alfabetização é 

a criação ou a montagem da expressão escrita da expressão 

oral. Esta montagem não pode ser feita pelo educador para 

ou sobre o alfabetizando. Aí tem ele um momento de sua 

tarefa criadora. (FREIRE, 1989). 

O processo de alfabetizar deve somar-se com a 

postura do educador em estimular em seu educando a 

vontade de se descobrir pelo acesso aberto a leitura, e por 

meio desta leitura vem à interpretação que nada mais é que 

ter uma visão crítica daquilo que lhe estão expondo, é ter 

domínio e por meio de variadas formas descobrirem as mais 

diversificadas leituras que se pode fazer do mundo. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Partindo dos estudos para a realização deste 

trabalho pontuamos que a leitura é de suma relevância para 

a formação integral do indivíduo, por se fazer presente em 

todos os espaços sociais na qual ele está inserido, e que a 

princípio deve-se trabalhar com os educadores, e propostas 

pedagógicas que visem à interação de todos os que se fazem 

presente no âmbito educacional como roda de leitura, 

dramatização de histórias infantis, contação de histórias, 

dentre outros, sendo estas praticadas em salas de aulas ou 

em outros espaços destinados para esta atividade 

pedagógica, para que dessa maneira desperte em seus 

alunos a curiosidade em relação à leitura e a interpretação 

textual, atribuindo assim, significados para o processo de 

ensino-aprendizagem. Outro ponto a ser trabalhado é a 

questão da participação dos pais neste processo, ou seja, 

deve haver um trabalho integrado entre família e escola, a 

fim de desenvolverem momentos propícios para a 

participação não somente os alunos, mas também dos pais 

dos mesmos, levando-os a compreender o quanto é 

importante que esta estimulação ao hábito da leitura e 

interpretação textual seja feita em comum, entre família e 

escola em prol de uma educação de qualidade. 
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: 

INSERÇÃO DA CRIANÇA NO MUNDO DA 

LEITURA E ESCRITA 

CUNHA¹, Jaíra Pires Barros  

AYRES², Barbara Fortes 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo evidenciar atividades que 

favoreçam e tornem prazeroso o processo de aquisição da leitura 

e da escrita pela criança. O estudo trata de uma pesquisa de 

cunho bibliográfico e está fundamentada em: Cócco e Hailer 

(1996), Frantz (2011), Soares (2015), entre outros. A partir do 

pensamento dos autores pesquisados enfoca a importância da 

leitura no processo de construção do conhecimento, abordando 

essa prática como fator fundante para melhoria do ensino nas 

escolas do país, enfatizando o horário destinado para a leitura em 

sala de aula, aspecto preponderante para que a criança se 

familiarize com a literatura, tomando gosto pelo ato de ler e 

consequentemente ampliando sua capacidade crítica e reflexiva. 

Retrata com base nas ideias de Cócco e Hailer (1996), a contação 

de estórias na fase de alfabetização, imprescindível ao 

desenvolvimento do imaginário infantil. Apresenta, ainda, a 

diversificação de textos e atividades presentes no âmbito escolar 

como facilitador da aquisição da leitura e escrita. A análise dos 

dados a partir da revisão bibliográfica estudada destaca a 
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importância de práticas metodológicas, quando empregados de 

forma correta, que utilizem elementos presentes no cotidiano da 

criança, como rótulos, gibis, dentre outros para estimular o gosto 

pela leitura e escrita. A análise aponta para a necessidade da 

execução de atividades em sala de aula que envolvam a aplicação 

de uma variedade de textos e ações que utilizem de recursos 

próximos do contexto de cada indivíduo a fim de aguçar sua 

curiosidade e estimulá-lo cada vez mais a tornar-se apto a ler e 

escrever com o intuito não só de decodificar palavras, mas sim, 

entender o mundo a sua volta. O trabalho revelou o potencial de 

práticas metodológicas que durante o processo de alfabetização 

e letramento possibilitem a inserção do indivíduo na sociedade, 

ou seja, que não restrinja o hábito de ler e escrever apenas ao 

ambiente escolar. 

Palavras-chave: Alfabetização e letramento. Leitura. Escrita 

ALPHABETIZATION AND LITERACY: 

INSERTING THE CHILD IN THE WORLD OF 

READING AND WRITING 

Abstract 

This paper aims to highlight activities that favor and make 

pleasant the process of reading and writing acquisition by the 

child. The study deals with a bibliographical research and it is 

based on: Cócco and Hailer (1996), Frantz (2011), Soares 

(2015), among others. From the thought of the authors, it 
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focuses on the importance of reading in the process of 

knowledge construction, approaching this practice as a 

founding factor for improving teaching in the schools of the 

country, emphasizing the time set for reading in the classroom, 

a preponderant aspect for the child becomes familiar with 

literature, enjoying the act of reading and consequently 

enlarging its critical and reflective capacity. It portrays, based 

on the ideas of Cócco and Hailer (1996), the storytelling in the 

literacy phase, essential for the development of children's 

imagination. It also presents the diversification of texts and 

activities present in the school as a facilitator of reading and 

writing acquisition. The analysis of the data from the 

bibliographic review studied highlights the importance of 

methodological practices, when correctly employed, that use 

elements present in the children's daily life, such as labels, 

comic books, among others to stimulate the taste for reading and 

writing. The analysis points up the need to carry out activities in 

the classroom that involve the application of a variety of texts 

and actions that use resources close to the context of each 

individual in order to whet their curiosity and stimulate them 

more and more to become someone capable to read and write in 

order not only to decode words, but also to understand the 

world around him. The paper revealed the potential of 

methodological practices that during the process of 

alphabetization and literacy make possible the insertion of the 
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individual in society, in other words, that does not restrict the 

habit of reading and writing only to the school environment. 

KEYWORDS: Alphabetization and Literacy. Reading. 
Writing. 

INTRODUÇÃO 
Alfabetizar e letrar são ações distintas que se 

relacionam sendo essenciais no processo de aprendizagem da 

criança. Quando o indivíduo entra em contato com o mundo da 

leitura e da escrita, é essencial que durante o desenvolvimento da 

atividade docente, o professor não se restrinja apenas à 

execução de atividades que tenham como foco a decodificação 

de palavras, devendo assim, estimular o aluno a ler e a tentar 

entender a mensagem que está sendo transmitida, 

proporcionando a partir disso, a alfabetização e o letramento 

dos educandos envolvidos nesse processo. 

Formas de aplicar a leitura em sala, possuem 

influências diretas no interesse do aluno de ler em ambientes 

distintos da escola. Exercícios que envolvem a leitura com 

atividades lúdicas, artísticas ou criativas, tendem a formar 

cidadãos familiarizados com o mundo letrado, pois é por meio 

destas práticas implementadas em sala que o aluno relacionará 

tais momentos a algo prazeroso, elevando as chances de se 

tornar um futuro leitor. 

A metodologia de atividades pós-leitura 

aplicadas pelo professor, torna-se crucial para a aquisição da 
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escrita pela criança durante o processo de familiarização com 

os códigos, pois a maneira como tais exercícios são aplicados 

em sala tende a estimular o aluno a tomar gosto pelo hábito de 

ler e escrever. 

Tarefas que envolvam a criança, fazendo-a 

participar de forma ativa na realização de tais ações, tendem a 

tornar a codificação um processo mais prazeroso, desfazendo a 

visão de que a iniciação à escrita pode ser uma fase complexa 

para o mundo infantil. Com o intuito de estimular o gosto por 

essa prática, a escolha de exercícios que envolvam elementos do 

cotidiano do aluno são essenciais nesta etapa, pois através deles 

o aprendiz tomará gosto pela apreciação e leitura de textos e da 

escrita. 

Mediante o exposto, serão abordados os 

benefícios que o emprego correto da leitura e suas respectivas 

atividades podem influenciar o indivíduo a tornar-se receptivo 

às práticas da leitura e escrita dentro e fora do espaço escolar. 

REFERENCIAL TEÓRICO 
Para o desenvolvimento da pesquisa, foram 

levados em consideração conhecimentos extraídos por meio da 

análise de Obras de autores como Cócco e Hailer (1996); Farias 

(2017); Frantz (2011), entre outros que contribuíram de forma 

significativa para um maior aprofundamento da pesquisa em 

questão. 
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Inicialmente vale ressaltar que o processo de 

alfabetização é contínuo, não se encontrando limitado apenas 

ao ganho aquisitivo da leitura e da escrita pela criança. Este se 

estende por toda a vida do indivíduo, estando presente desde o 

âmbito escolar à sua vida social. O ato de alfabetizar e letrar 

deve envolver o aluno por um todo, tornando-o ativo no 

decorrer da obtenção do conhecimento, não restringindo o 

ensino inicial da leitura e escrita apenas ao método mais 

técnico, limitando o aluno e tornando-o desta forma, passivo na 

aquisição de tais informações. (Soares, 2015) 

Magda Soares atribui um significado para 

alfabetização em seu livro: “Alfabetização e Letramento”.     A 

mesma considera a alfabetização como: “(...) um processo 

permanente, que se estenderia por toda a vida, que não se 

esgotaria na aprendizagem da leitura e da escrita.” (SOARES, 

2015. p. 15) 

No que se refere a essa aprendizagem, Frantz 

(2011), enfoca a importância da leitura no processo de 

construção do conhecimento, abordando tal prática como fator 

crucial para uma melhoria do ensino nas escolas do país, 

enfatizando a importância de um horário destinado para a leitura 

em sala de aula, tendo em vista que é por meio dessa rotina 

imposta pelo professor que o educando se familiariza aos 

poucos com a literatura, tomando gosto pelo ato de ler e 

consequentemente ampliando sua capacidade crítica e reflexiva. 
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Nessa perspectiva, Cócco e Hailer (1996), 
evidencia que contar histórias na fase de alfabetização tende a 
estimular o imaginário infantil, fazendo com que se adquira aos 
poucos a capacidade de autoconhecimento. Além disso, a 
diversificação de textos e atividades presentes no âmbito 
escolar, tendem a facilitar a aquisição da escrita. 

Farias e Amparo (2017), destacam em seu 

livro, sugestões de atividades que podem ser empregues por 

docentes a fim aplicar determinados assuntos de forma mais 

didática, facilitando assim, a obtenção de conhecimento por 

parte da maioria dos alunos, colaborando para uma melhor 

compreensão destes diante da complexidade do processo de 

alfabetização. Ao longo do exemplar, são sugeridas algumas 

atividades que envolvem poemas e cantigas em que têm por 

função conceder um melhor entendimento acerca da percepção 

de rimas por meio de um estímulo proporcionado pelo 

professor para que os aprendizes exponham palavras que 

contenham som parecido. Nesse sentido, além de o educando 

expandir seu vocabulário, este apresentará uma maior 

facilidade diante da compreensão entre letra e som. 

As autoras supracitadas mencionam que além de 

atividades que envolvam poemas e cantigas, sugerem que os 

professores utilizem folhetos durante esse processo inicial, pois 

através deles, ocorrerá uma aproximação da criança com o seu 

cotidiano, estimulando-a dessa forma, a criar um maior apreço 

pela leitura e escrita. Dessa forma, os titulares de sala 

desenvolverão uma maneira destas lerem informativos contidos 
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em locais públicos, estimulando assim, a leitura fora do 

ambiente escolar. 

É possível perceber que a variação de gêneros 

textuais contribui de modo eficaz para a formação de um aluno 

crítico. Pois é por meio da aplicação das mais variadas formas 

de leitura empregues pelo professor, se estendendo desde um 

texto mais convencional, à utilização de fábulas, receitas, gibis 

ou folhetos, já citados acima, que o aluno desenvolverá uma 

visão diferenciada sobre o processo de aquisição da leitura e 

escrita, tornando assim, mais propensa a formação de um futuro 

leitor, além de contribuir para o processo de letramento da 

criança. 

Quando são empregues gêneros textuais 

próximos de seu contexto, o ato de ler ganha um caráter mais 

lúdico, propiciando com isso, a formação de indivíduos 

alfabetizados e letrados. A utilização de histórias em quadrinhos 

no contexto escolar pode ser uma grande aliada na iniciação à 

prática de leitura e escrita. Segundo Santos e Ganzarolli (2011), 

o uso de HQs (histórias em quadrinhos), além de desenvolver 

na criança um maior interesse pela leitura, já que as agrada, 

contribui de forma significativa para um maior entendimento 

sobre determinados assuntos e conceitos, visto que a junção de 

textos e imagens colabora consideravelmente para uma maior 

compreensão destes leitores diante de determinados temas. 
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As autoras acima mencionadas, fazem menção à 

aplicação de gibis em sala como forma de incentivar a leitura, 

desenvolver a escrita e consequentemente estimular o 

raciocínio da criança. Com isto, estas expõem uma situação em 

que após a leitura destas histórias ilustradas, uma professora 

aplicou uma atividade que estimulava a criatividade destes 

indivíduos: “Os resultados dos alunos durante a confecção das 

suas próprias Hq foram considerados ótimos, pois eles 

utilizaram diversos recursos gráficos, onomatopeias e linguagem 

quadrinhística.” (SANTOS E GANZAROLLI, 2019) 

Diante do exposto, pode-se compreender que os 

gibis além de auxiliarem em uma maior aceitação da leitura por 

parte da criança, devido ao fato de estar próximo de seu 

cotidiano e apresentar ilustrações que têm por finalidade 

facilitar a compreensão deste público diante dos assuntos, é um 

ótimo recurso para ser utilizado no âmbito escolar, visto que os 

profissionais da educação podem aplicar atividades como a 

citada anteriormente pelas autoras, com o intuito de estimular a 

produção escrita e desenvolver a criatividade, raciocínio e 

criticidade da criança, além disso, devido ao fato destas obras 

conterem imagens e assuntos educativos, podem ser empregues 

como uma maneira de iniciar algum conteúdo, reforçá-lo ou até 

mesmo, fixá-lo por meio de exercícios contidos nos livros 

didáticos. 
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Há uma grande importância na forma como as 

atividades serão propostas na fase da alfabetização, pois a 

metodologia imposta pelos mestres de sala, tende a influenciar 

o indivíduo a tomar gosto pelo ato de ler e escrever. Mediante a 

isso, Frantz (2011) cita em seu exemplar: “A literatura nas 

séries iniciais”, algumas atividades que podem ser empregues 

em sala como forma de explorar a leitura e a escrita de maneira 

agradável para a criança. Uma de suas propostas, é a 

explanação de textos, poemas, fábulas, ou outros tipos de 

histórias mais convencionais, destacando o fato destes serem 

explorados em sala durante alguns dias da semana e logo após, 

propor atividades nas quais os alunos terão que ser autores de 

sua própria narrativa, em vista disso, o público alvo ao mesmo 

instante em que estará desenvolvendo sua criatividade, 

raciocínio, leitura e escrita, associará o ato de escrever a algo 

lúdico e prazeroso. 

Em suma, a partir da revisão bibliográfica 

apresentada, os autores mencionados destacam a prática 

metodológica como fator crucial durante esse processo de 

aquisição, visto que atividades que utilizem elementos 

presentes no cotidiano da criança, como rótulos, gibis e até 

mesmo placas expostas em locais públicos, tendem a estimular 

o gosto pela leitura e escrita se empregados de forma correta. 
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ANÁLISE DOS DADOS 

A pesquisa caracterizada como um trabalho de 

cunho bibliográfico, faz menção à leitura como fator 

preponderante para uma melhora do conhecimento e do ensino 

das escolas do país, alertando sobre a importância que alguns 

métodos aplicados em sala podem resultar no surgimento de uma 

criança receptiva a questões responsáveis por envolver grafia e 

decodificação. 

A partir do levantamento bibliográfico, mediante 

a leitura de livros e artigos, foi possível compreender a ideia 

que muitos autores têm sobre a importância de um horário 

destinado à leitura em sala, a forma como esta será explanada e 

a realização de exercícios após este ato. 

A análise da pesquisa aponta para a necessidade 

da execução de atividades que envolvam a aplicação de uma 

variedade de textos e ações que utilizem de recursos próximos 

do contexto de cada indivíduo, a fim de aguçar sua curiosidade e 

estimulá-lo cada vez mais a tornar-se apto a ler e escrever com o 

intuito não só de decodificar palavras, mas sim, entender o 

mundo a sua volta. 

Percebeu- se então, que a metodologia 

desenvolvida pelo professor no âmbito escolar é crucial para 

que se tenha um maior interesse pela leitura e escrita, pois é 

através da aplicação de atividades que envolvam o aluno de 
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forma a transformá-lo em um agente ativo no contexto da sala 

de aula, que este irá adquirir um prazer pela codificação e 

decodificação. 

O que ficou evidenciado por Smolka (2017) em 

uma situação que durante a leitura de um texto realizado pela 

professora, em que o público mostrava-se inquieto, não 

demonstrando assim, prazer por tal história. No estudo em 

questão, é retratado o fato de o trecho explanado ser elaborado 

por adultos como forma de ensinar determinados assuntos 

através do meio literário. Frantz (2011), corrobora com esse 

pensamento quando também faz uma crítica à forma como 

estes contos são aplicados em sala, fazendo menção à maneira 

como os professores farão uso da leitura. Frantz (2011), 

informa que a expressão, os gestos e até mesmo o timbre de 

voz, são responsáveis por envolver o aluno na narrativa 

aplicada, sempre utilizando uma literatura próxima de seu 

cotidiano. 

Para as autoras mencionadas anteriormente, a 

leitura deve envolver o aluno e mexer com o seu imaginário. 

Textos elaborados para um fim específico não contribuem para o 

aprendizado da criança durante o processo de alfabetização, 

além de não incentivá-la a tomar gosto pela leitura e escrita. 

Então, fazendo uma junção de seus pensamentos, é de extrema 

importância que o professor aplique textos literários utilizando 

uma leitura expressiva e exercícios que os incentivem a 
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escrever. Diante dos pensamentos expostos nos trabalhos das 

autoras, é possível compreender que as atividades textuais 

devem estimular o aluno a escrever aquilo que ele possui 

vontade de expressar ou registar, além de tornar a exercitação 

da grafia mais prazerosa por meio da elaboração de tarefas que 

se aproximem do contexto diário da criança. 

A partir das informações destacadas por Cócco e 

Hailer (1996) e Farias (2017), chega-se a uma conclusão sobre 

a importância de aplicar atividades que não se restrinjam 

apenas à transcrição por parte dos alunos de informações 

contidas na lousa. Suas ideias estão relacionadas ao fato de 

aplicar atividades mais dinâmicas, em que o titular envolverá o 

aluno de forma ativa na obtenção do conhecimento. Fica 

compreendido então, que o letramento será alcançado não 

através de técnicas sobre explanações de assuntos no qual o 

aluno fará uma leitura ou escrita de forma mecanizada. Através 

de seus pensamentos, é possível entender que quanto mais 

próximo do contexto do aluno as explicações estiverem postas, 

mais fácil sua compreensão, aprendizagem e envolvimento 

deste diante do conteúdo, dessa forma, este processo inicial da 

alfabetização não se tornará tão complexo diante da visão dos 

estudantes. 

Quanto à complexidade referente à codificação e 

decodificação durante os primeiros contatos do indivíduo com a 

linguagem, as histórias em quadrinhos podem ser fortes aliadas 
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para que a criança consiga interpretar textos de forma mais 

clara e adquira consequentemente prazer pela leitura. É possível 

compreender suas contribuições no ensino por meio do 

pensamento de autores que destacam a importância da 

implantação desta na sala de aula. 

Diante das ideias de Santos e Ganzarolli (2019) e 

Tanino (2011), são apresentadas colocações positivas quanto a 

aplicação deste gênero textual em sala de aula, pois citam a 

facilidade atribuída por meio desta literatura a diversas 

temáticas, como saúde, ética, meio ambiente, entre outros, pois 

além deste material conter estes conteúdos de forma abundante, 

é detentor de uma maior aceitação pelo público, por conter 

caráter lúdico, explanando assuntos de forma descontraída. 

Além disso, destacam as imagens como fator crucial para que 

haja um melhor entendimento sobre os assuntos abordados na 

história em questão. 

Já, Tanino (2011), expõe a concepção de alguns 

autores diante do emprego dos quadrinhos e suas imagens, 

contrapondo a ideia posta acima. Este destaca que as Hqs 

devem ser utilizadas durante o processo de ensino, no entanto, 

menciona através de citações de outros autores, que os 

professores devem buscar integrar este gênero aos demais tipos 

de textos, usando-as de forma complementar, para que não haja 

ênfase apenas a esse gênero. Quanto as imagens, o autor em 
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pauta salienta que estas devem ser chamativas ao ponto de não 

desfocar a atenção do aluno na realização da leitura. 

Diante do pensamento dos autores citados, é 

possível perceber que os gibis são fortes aliados na obtenção de 

prazer pela prática da leitura, além de influenciar o letramento 

do indivíduo através de uma melhor compreensão do texto por 

meio de gravuras. Ademais, este gênero pode ser facilmente 

explorado pelo aluno fora do ambiente escolar devido ao fato 

de possuir um valor acessível, propiciando assim, a prática da 

leitura. 

CONCLUSÃO 

Ao longo desta pesquisa fundamentada em 

pensamentos de exemplares e artigos, conclui- se que a 

alfabetização é uma etapa contínua, não restringindo a aquisição 

da linguagem apenas à fase de alfabetização do indivíduo. No 

decurso deste estudo, foi revelado o potencial de práticas 

metodológicas que possibilitem o letramento da criança, 

utilizando recursos que influenciem este público a ler e 

escrever em ambientes distintos do meio escolar. Este artigo, 

revelou alternativas de exercícios e leituras a serem aplicados 

em sala de modo mais dinâmico, utilizando como proposta, o 

emprego de histórias em quadrinhos, poemas, fábulas e outros 

gêneros textuais que aproximem esta prática de elementos 

contidos em seu cotidiano, gerando uma melhor aceitação 

quanto a realização da leitura e escrita fora do âmbito escolar, 
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tornando-se assim, mais apto a interpretar elementos presentes 

no meio social. 
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RESUMO 

O presente artigo teve como objetivo geral observar, na prática, 
o letramento literário através do uso da literatura nas aulas de 
Língua Portuguesa nas primeiras séries do ensino fundamental 
em escolas públicas da rede estadual de Parnaíba. Garantindo 
que os educandos do Ensino Fundamental tornem-se escritores 
competentes, é importante que a escola possibilite condições de 
construção textual sendo um deles o letramento literário. O 
universo da pesquisa foram unidades escolares estaduais de 
Parnaíba. A pesquisa possui caráter exploratório, como fonte de 
dados foi utilizada a pesquisa de campo e bibliográfica. Como 
procedimento da coleta de dados a pesquisa de campo foram 
utilizados a observação direta, o questionário e a entrevista 
semi-estruturada. O método utilizado foi o dedutivo para tentar 
compreender como ocorre o letramento literário nas escolas 
públicas de Parnaíba. Procurou-se saber qual concepção os 
professores tinham de letramento literário. Em seguida, como 
esses educadores veem a literatura infanto-juvenil e como 
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refletem a prática do letramento literário em sala de aula. A 
análise foi fundamentada na interpretação dos dados, uma 
discussão reflexiva das respostas dos docentes na entrevista e no 
questionário. Esses professores trabalham na área da educação, 
em média, de onze a sete anos. Tendo como foco o letramento 
literário, o presente artigo, traz a utilização de textos literários 
em sala de aula com o objetivo analisar o letramento literário e 
os procedimentos para o aprimoramento da leitura e da escrita. 
A coleta dos dados mostrou-se significativa, mostrando-nos que 
o letramento através da literatura ainda esta a margem do 
cotidiano da sala de aula. Porém, os docentes já fazem um 
processo crítico reflexivo, uma reflexão sobre o letramento e a 
importância dos gêneros textuais para as práticas sociais e 
críticas dos alunos. 

PALAVRAS-CHAVE: Letramento. Literatura. Escola.  

ABSTRACT 

The present article had as general objective to observe, in 
practice, literary literacy through the use of literature in 
Portuguese Language classes in the first grades of elementary 
school in public schools of the state network of Parnaíba. 
Ensuring that elementary school students become competent 
writers, it is important that the school provides conditions for 
textual construction, one of which is literary literacy. The 
universe of the research were state school units of Parnaíba. 
The research has exploratory character, as a data source was 
used field and bibliographic research. As a procedure of the 
data collection, the field research was used the direct 
observation, the questionnaire and the semi-structured 
interview. The method used was the deductive to try to 
understand how literary literacy occurs in the public schools of 
Parnaíba. It was tried to know which conception the teachers 
had of literary literacy. Then, as these educators see children's 
literature and how they reflect the practice of literary literacy in 
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the classroom. The analysis was based on the interpretation of 
the data, a reflexive discussion of the teachers' answers in the 
interview and in the questionnaire. These teachers work in 
education on average from eleven to seven years. Focusing on 
literary literacy, this article brings the use of literary texts in the 
classroom with the purpose of analyzing literary literacy and 
the procedures for the improvement of reading and writing. The 
data collection was shown to be significant, showing us that the 
literacy through the literature is still the margin of the everyday 
of the classroom. However, teachers already make a reflexive 
critical process, a reflection on the literacy and the importance 
of the textual genres for the social and critical practices of the 
students. 

KEYWORDS: Literacy. Literature. School. 

INTRODUÇÃO 

Uma escola precisa ser um lugar lúdico e de estudo. 
Deve ser um espaço educativo, estimulante e afetuoso, onde 
profissionais especializados estão integrados ao cotidiano 
educacional. Atualmente se faz colocações diante da relação 
da linguagem e o âmbito escolar, definindo contribuições a 
cerca das metodologias da sala de aula, diante do cenário 
lingüístico que vem sendo proporcionado no universo escolar. 
O presente artigo teve como objetivo geral observar o 
letramento literário, 
no uso da literatura nas aulas de Língua Portuguesa nas séries 
do ensino fundamental de escolas públicas da rede estadual de 
Parnaíba, observando o processo e trazendo uma reflexão 
crítica do aluno e suas práticas sociais de leitura e escrita. Foi 
observado que todas as disciplinas do currículo escolar dão 
acesso à utilização de recursos como internet e vivências do 
cotidiano, possibilitando ao professor trabalhar com língua 
portuguesa de forma dinâmica e com condições para que os 
educandos conheçam todas as modalidades e variedades da 
construção textos, uma delas o letramento literário. 

 



EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 486 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Coloca-se o ensino de literatura sem deter-se aos 

aspectos que fazem a leitura ser literária e reflexiva. Ou seja, 

ensina-se literatura com caráter pedagógico para a gramática. 

“Que a compreensão da sintaxe muitas vezes ajuda a ampliar a 

compreensão da criação poética pode ser verdadeiro, mas que 

disso se faça o motivo condutor da leitura de textos literários na 

rotina escolar constitui uma distorção” (PAULINO, 2008, 

p.57). Claro que aprender regras gramaticais com o auxílio de 

um texto torna o aprendizado mais significativo o que não se 

entende a partir disso que a leitura literária seja somente para 

esta finalidade. Nem o ensino da gramática nem da literatura 

deve ser uno, iniciado e terminando nelas mesmas. 

Naturalmente, o ensino da norma culta da 
língua não pode se desprezado, mas que 
objeto mais adequado que a literatura para 
imprimir no aluno a língua, em toda sua 
grandeza? Por isso, nada mais adequado ao 
ensino da gramática que conduzir os alunos 
aos grandes textos literários, nos quais a 
língua irradia em plenitude e dos quais os 
gramáticos retiram exemplos para ilustrar e 
confirmar as boas regras da gramática. 
(SOUZA, 2010, p.96) 

A leitura de literatura implica o reconhecimento de 

certos aspectos do texto literário, pois a linguagem da literatura 

envolve certas peculiaridades. E é na leitura que se percebe. 

Assim, o educando deve compreender que não se lê um artigo 

de jornal da mesma maneira que uma poesia, por exemplo, de 
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Mário Quintana ou que “... uma notícia não é lida do mesmo 

modo que um poema, uma crônica ou uma sinopse de filme” 

(CAFIERO, 2010, p.93). São práticas sociais distintas, leituras 

diferentes que exigem do indivíduo modos de ler também 

diferentes. O que a escola ensina são atividades que não se 

voltam às características literárias essenciais “... à percepção de 

sua literariedade, dos recursos de expressão, do uso estético da 

linguagem” (SOARES, 1999, p.43). 

O surgimento dos debates entre texto literário e não 

literário ocorreu com os formalistas russos. Isso devido à 

Roman Jakobson ter estabelecido determinadas funções para a 

linguagem. Entre essas funções destaca-se a função poética. 

Segundo Colomer (2003, p.44): 

Durante a década de setenta, a teoria literária 
ofereceu uma nova formulação do conceito 
“literatura”. Surgiu das teorias estruturalistas 
desenvolvidas naqueles anos, a partir do 
propósito dos formalistas russos de 
estabelecer uma ciência literária. As diversas 
poéticas estruturalistas concederam em 
outorgar à literatura uma determinada função 
da linguagem, a função poética, e se 
propuseram o estudo das marcas linguísticas 
que deviam caracterizar a língua literária, que 
explicariam como a literatura se “desvia” da 
norma, diferentemente de outros tipos de 
expressão linguística. Afirmaram, então, que 
os textos literários se caracterizariam por sua 
“literariedade” e que este traço constitui o 
objeto de análise da teoria literária. 
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A especificidade da literatura e consequentemente a 

prática do letramento literário ficam comprometidos caso não se 

considerem esse aspecto. O que torna um texto literário são 

características que o distinguem da objetividade de repasse de 

informações. Isto porque a linguagem literária trabalha com a 

palavra de uma forma específica, em sentido conotativo. Não é 

porque o escritor escreveu o vocábulo “flor” que 

necessariamente trata-se da planta. Assim, o texto literário, 

principalmente a poesia, está carregado de sentimentos, 

emoções do autor, vazios que devem ser preenchidos por quem 

lê. O leitor, então, precisa saber que: 

...a obra literária não se limita a ser considerada 
apenas um texto, mas, mais do que isso, ela é 
uma tessitura, uma rede formada pelos fios, 
que são as palavras, o dito e seus vazios, o 
não-dito, o conotado, o subentendido. Portanto, 
a obra de arte nunca se mostra totalmente, 
deixando um sentido suspenso, oferecendo um 
deciframento infinito, fazendo perguntas ao 
mundo, mas não as respondendo. 
(FERREIRA, 1982, p.137) 

Conforme Lajolo (1995, p.25) existem vários critérios 

para se identificar as características do literário e do não 

literário: “o tipo de linguagem empregada, as intenções do 

escritor, os temas e assuntos de que trata a obra, a natureza do 

projeto do escritor...”. Porém, a autora abre aspas para essas 

características em determinados pontos referentes à 

contemporaneidade de uma obra. Por exemplo, no período 

romântico brasileiro caracteriza-se a poesia com uma 
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linguagem subjetiva, idealizando-se a mulher e o amor. Nos 

poemas modernistas vê-se que a linguagem torna-se mais 

objetiva, consequentemente menos rebuscada. Logo, afirmar 

que todo texto literário possui como elemento da literariedade a 

linguagem subjetiva constitui uma negação às produções de 

outros momentos da literatura, isto ocorre tanto com obras em 

prosa como em verso. Assim: 

A literatura deve ser vista como esfera 
discursiva, histórica e socialmente construída. 
Ela é mutável e está ligada à época, à história, 
à sociedade, a grupos sociais, enfim, ela muda 
de uma época para outra e, mesmo quando 
focalizamos uma única época, ela apresenta 
grande diversidade de gêneros e estilos 
(MACHADO; CORRÊA; 2010, p.116) 

Claro que se pode realizar um estudo da literariedade 

de uma obra, mas levando em consideração o momento 

histórico em que é situado o texto em análise. Assim, a 

contemporaneidade e a atualidade são adjetivos que, apesar de 

sinônimos, merecem tratamentos diferenciados. Cosson (2009. 

p.34) também alerta para esses dois aspectos e ainda sua 

relevância para o letramento literário: 

Obras contemporâneas são aquelas escritas e 
publicadas em meu tempo e obras atuais são 
aquelas que têm significado para mim em meu 
tempo, independentemente da época de sua 
escrita ou publicação. De modo que muitas 
obras contemporâneas nada representam para 
o leitor e obras vindas do passado são plenas de 
sentido para sua vida. O letramento literário 
trabalhará sempre com o atual, seja ele 
contemporâneo ou não. É essa atualidade que 
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gera a facilidade e o interesse de leitura dos 
alunos. 

Segundo Shavit apud Colomer “assinalou-se 

repetidamente que a Literatura Infantil e Juvenil desenvolveu-

se sempre situada entre uma função literária e uma função 

educativa” (2003, p.42). A literatura infanto-juvenil 

caracteriza-se também pela sua literariedade, possui valor 

literário como bem afirma Cecília Meireles (1984, p.123): “Um 

livro de literatura infantil é, antes de mais nada, uma obra 

literária. Nem se deveria consentir que as crianças 

freqüentassem obras insignificantes, para não perderem tempo 

e prejudicarem seu gosto”. 

Segundo Ferreira (1982, p.135) literatura é o suporte no 

termo literatura infanto-juvenil, logo se necessita compreendê-

la como arte literária. Para Coelho (2000, p.24) essa arte é um 

“fenômeno de criatividade que representa o Mundo, o Homem, 

a Vida, através da palavra. Funde os sonhos e a vida prática; o 

imaginário e o real; os ideais e sua possível/impossível 

realização...”. A inferioridade dada à literatura infanto-juvenil 

encontra-se no caráter educativo que recebeu desde o início na 

área da Pedagogia. Assim, adjetivo infantil ou juvenil é 

desnecessário, pois a literatura contempla todas essas 

manifestações mesmo voltadas para um público especial. 

Pode-se dizer que a literatura infanto-juvenil, 
mesmo dirigida a um público definido, é uma 
verdadeira literatura, já que ela não é apenas 
uma Literatura por aproximação, uma 
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literatura que simplifica suas formas, mas 
também uma literatura que inventa novas 
formas de escrita. (CHARTIER, 2008, p.134). 

LINGUÍSTICA, LETRAMENTO E 
LITERATURA: UMA EDUCAÇÃO REFLEXIVA 

 

Literatura e Linguística parecem ideias opostas, mas se 

levarmos em consideração a educação linguística como 

reflexão a partir da literatura tem-se então uma nova visão para 

o ensino de língua portuguesa. Essa educação linguística, 

segundo Bagno (2007), privilegia todas as ações do educando, 

suas vivências e leituras de mundo, seu meio social, sua fala. É 

uma educação centrada na reflexão, na conscientização do aluno 

e em suas práticas sociais de leitura e escrita. 

A linguística, ciência que estuda a língua, possui como 

nome primeiro Ferdinand de Saussure, estruturalista que 

estudou a língua como fato social, porém excluiu os elementos 

de ordem social. Foi com Saussure que a linguística 

desenvolveu-se enquanto ciência; Roman Jakobson, que definiu 

as funções da linguagem, entre elas a linguagem poética; 

Bloomfield e Eduard Sapir, precursores do estruturalismo 

americano; Noam Chomsky, da corrente gerativista, a qual 

tenta “explicar abstratamente o que é e como funciona a 

linguagem” (KENEDY, 2008, p.127). 

A citada ciência subdivide-se em muitos ramos 

dedicados a diversas áreas que envolvem língua e linguagem: 
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neurolinguística, psicolinguística, linguística aplicada, 

sociolinguística, biolinguística. Ao relacionar linguística e 

literatura percebe-se que o ramo da sociolinguística oferece 

subsídios ao docente de língua portuguesa e demais áreas do 

conhecimento de realizar a educação linguística visto que para 

que haja esse ensino reflexivo torna-se necessário saber sobre a 

sociedade que o aluno convive, sua competência linguística 

para comunicar-se e como pratica a leitura e escrita no 

cotidiano. 

William Labov, representante da sociolinguística 

variacionista, percebeu que não se poderia estudar a língua de 

um indivíduo sem considerar o meio social do mesmo. Labov 

pesquisou o dialeto falado por crianças negras em Harlem, 

bairro de Manhattan na cidade de Nova Iorque, e verificou que, 

ao contrário do que se pensava, as variações da língua não 

influenciavam o fracasso do ensino-aprendizagem, mas as 

condições sociais e econômicas e a depreciação por parte dos 

americanos com o inglês dos negros eram relevantes para seu 

desempenho escolar, ou seja, o fracasso no ensino era devido 

ao preconceito linguístico dado ao inglês vernáculo dos negros 

por conta do racismo americano (MONTEIRO, 2000). 

Com o surgimento da sociolinguística apareceram 

diversas palavras para denominar ramos de pesquisa nessa área 

envolvendo a fala, a linguagem e o ensino de língua materna, 

tais como análise do discurso, intertextualidade, elementos 
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coesivos, letramento, gêneros textuais, atos de fala, etc. 

(BAGNO, 2007). Partindo desses elementos torna-se possível 

uma educação linguística. Todavia um desses elementos 

abrange todos os outros: trata-se do letramento. Esse termo 

surgiu pela primeira vez nos escritos de Mary Kato (1986), 

traduzida da palavra inglesa literacy a qual vem do latim littera 

(letra) mais o sufixo cy, assim a tradução para o português é 

letramento e significa qualidade, condição de quem aprende a ler 

e escrever (SOARES, 2009). Assim, Soares define o letramento 

como a apropriação da leitura e da escrita para uso em práticas 

sociais. Ou seja, apropriar-se, ter domínio de se expressar com 

clareza com outras pessoas num meio social para além da 

decodificação de vogais e consoantes. Com isso a pesquisadora 

quis diferenciar alfabetização de letramento, pois o letramento é 

uma prática a ser posta em ação. 

O letramento vai além do simples aprender a ler e 

escrever. Se o homem vive e atua em sociedade, logo necessita 

entender sobre as demandas sociais e a escola deve propiciar 

essa aprendizagem significativa. Entretanto, não é isso que se 

observa: 

As pessoas se alfabetizam, aprendem a ler e 
escrever, mas não necessariamente 
incorporam a prática da leitura e da escrita, não 
necessariamente adquirem competência para 
usar a leitura e a escrita, para envolver-se em 
práticas sociais de escrita: não lêem livros, 
jornais, revistas, não sabem redigir um ofício, 
um requerimento, uma declaração, não sabem 
preencher um formulário, sentem dificuldade 
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para escrever um simples telegrama, uma 
carta, não conseguem encontrar informações 
num catálogo telefônico, num contrato de 
trabalho, numa conta de luz, numa bula de 
remédio... (SOARES, 2009, p.45) 

Para utilizar a leitura e a escrita em práticas sociais há 

que se pensar primeiro a língua como um meio de estabelecer e 

manter relações com outros indivíduos (MONTEIRO, 2000). 

Sabe-se que a escola oportuniza esse relacionamento entre as 

pessoas e a língua é o meio utilizado para gerar essa relação. 

“Aprender a ler e ser leitor são práticas sociais que medeiam e 

transformam as relações humanas” (COSSON, 2009, p.40). De 

acordo com Freire, o ser humano é um ser de relações, ao 

contrário dos animais que apenas fazem contatos. Essas 

relações são privilegiadas principalmente quando a criança 

adentra o universo escolar. Esse acesso à escola oferece ao 

pequeno estudante conhecimentos e preparação para enfrentar o 

meio social em que vive. Afinal, a sociedade sempre exige do 

indivíduo que este compreenda as demandas expostas a ele. 

Porém, segundo Monteiro (2000): 

É sabido que, durante muito tempo, o acesso à 
escola foi privilégio de poucas pessoas. A 
justificativa para tanto era o raciocínio de que 
a sociedade tinha que ser estruturada na base 
do poder, e assim era necessário que uma 
grande massa de oprimidos fosse analfabeta, 
para não ter consciência da dominação ou, 
pelo menos, ser incapaz de qualquer reação. 

Esse pensamento dominante/dominado prevaleceu 

durante muito tempo. Freire foi um dos pesquisadores a estudar 
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com afinco essa dualidade. Com a elaboração de um método 

para alfabetização de adultos por meio da conscientização o 

educador brasileiro privilegiou uma prática centrada no 

educando e em seu meio social, pois o analfabeto adulto, e 

também as crianças, leva para a escola várias leituras do mundo 

que o rodeia. Assim, ao alfabetizar incentivando e utilizando o 

diálogo através da reflexão Freire iniciou um processo pioneiro 

de letramento com seus alunos. Soares (2009, p. 76) confirma 

esse pensamento: 

Paulo Freire foi um dos primeiros educadores 
a realçar esse poder “revolucionário” do 
letramento, ao afirmar que ser alfabetizado é 
tornar-se capaz de usar a leitura e a escrita 
como um meio de tomar consciência da 
realidade e de transformá-la. Freire concebe o 
papel do letramento como sendo ou de 
libertação do homem ou de sua 
“domesticação”, dependendo do contexto 
ideológico em que ocorre, e alerta para sua 
natureza inerentemente política, defendendo 
que seu principal objetivo deveria ser o de 
promover a mudança social. 

Se o letramento está na apropriação da leitura e da 

escrita para uso em práticas sociais, então se deve letrar em 

todos os níveis educacionais, do ensino fundamental ao ensino 

superior, pois as práticas sociais de leitura e escrita existem em 

todas essas modalidades de ensino. Ressalta-se com isso a 

incompletude do ser humano: a busca de ser mais que constitui 

a educação (Freire apud Barreto, 2004, p.58). Esse ensino pelo 

letramento, e consequentemente uma educação linguística, 
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possui um caráter inovador e transformador: inovador por 

quebrar com o tradicionalismo do ensino, com o método de 

ensinar através das cartilhas sem significado algum para o 

educando; transformador pelo caráter de mudança social que 

proporciona a partir dos indivíduos. Para Soares apud Monteiro 

(2000) diz: 

Uma escola transformadora é, pois, uma 
escola consciente de seu papel político na luta 
contra as desigualdades sociais e econômicas, 
e que, por isso, assume a função de 
proporcionar às camadas populares, através de 
um ensino eficiente, os instrumentos que lhes 
permitem conquistar mais amplas condições de 
participação cultural e política e de 
reivindicação social. 

Essa escola transformadora deve propiciar o 

letramento, ou seja, a disciplina de língua portuguesa, 

principalmente, e as demais do currículo escolar devem possuir 

meios de ensinar letrando, pois assim os principais 

protagonistas do processo de ensino-aprendizagem, a criança e 

o jovem, terão a oportunidade de uma educação efetiva e 

reflexiva. Para isso: 

...as aulas de língua portuguesa não poderiam 
se reduzir a ‘aulas de gramáticas’: no lugar da 
velha decoreba de nomenclatura e de 
aplicação mecânica de exercícios 
classificatórios, ‘leitura de material variado 
(jornal, revista, literatura – especialmente 
literatura) em alta escala (...) Muita leitura e 
muita escrita, simplesmente porque é assim 
que se aprende. (POSSENTI APUD BAGNO, 
2002, p.53) 
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O letramento, por conta da etimologia da palavra, 

poderia ocorrer somente nas aulas de português, mas o 

letramento vai muito além. Conforme Paulino (2008, p.56) “... 

o emprego do plural vem se associando a esse termo: 

letramentos”. Para Soares (2009, p.49) “há diferentes níveis e 

tipos de letramento, dependendo das necessidades, das 

demandas do indivíduo e de seu meio, do contexto social e 

cultural”. Entre alguns tipos de letramentos encontram-se o 

letramento literário, tecnológico, religioso, geográfico, 

histórico, etc. 

É exatamente no letramento literário que há a junção 

sociolinguística com o ensino de literatura. O letramento 

literário apresenta-se como um meio novo no ensino, embora a 

literatura esteja escolarizada há algum tempo. Letramento 

literário e escolarização da literatura encontram-se em dois 

pólos complementares, pois o letramento literário trata-se de 

um tipo de letramento por meio da literatura. Contudo, utilizar 

arte literária como fator pedagógico está longe da prática de 

letrar, ou seja, a escolarização da literatura posiciona-se em um 

patamar abaixo da manifestação artística do homem, de sua 

literariedade, tornando a leitura literária um objeto de utilidade 

pedagógica. Esse fator utilitário-pedagógico é relatado por 

Cosson (2009, p.20) como algo já incutido no pensamento 

educacional: 

O uso da literatura como matéria educativa 
tem longa história, a qual antecede a 
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existência formal da escola. (...) as tragédias 
gregas tinham o princípio básico de educar 
moral e socialmente o povo. (...) é bem 
conhecida a fórmula horaciana que reúne na 
literatura o útil e o agradável. Essa tradição 
cristaliza-se no ensino da língua nas escolas 
com um duplo pressuposto: a literatura serve 
tanto para ensinar a ler e escrever quanto para 
formar culturalmente o indivíduo. 

Mas como utilizar o letramento literário se a escola 

deturpou a literatura? Como já foi dito, a leitura literária 

encontra-se ligada à escolarização da literatura, sendo que esse 

ensino serviu durante muito tempo aos conteúdos gramaticais. 

“A escola se apresenta como o principal pólo disseminador de 

uma cultura literária, rompendo seus limites e contribuindo em 

parte para o alargamento social da leitura” (MARTINS e 

VERSIANI, 2008, p. 17). Se o letramento literário propõe-se a 

letrar através da literatura para práticas sociais, então essa 

realidade é possível de aplicação no meio escolar? A mesma 

questão é vista com Martins e Versiani (2008, p.18) ao se 

questionarem se a escolarização da literatura garantiria a 

ampliação das condições que definem o letramento literário dos 

distintos grupos sociais para além de suas práticas, porém para as 

autoras o mais importante é a questão: “a escola tem condições 

para tanto?”. Para Soares (2009, p.58) existem algumas 

condições cruciais para que o letramento se efetive. 

Uma primeira condição é que haja 
escolarização real e efetiva da população – só 
nos demos conta da necessidade de letramento 
quando o acesso à escolaridade se ampliou e 
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tivemos mais pessoas sabendo ler e escrever, 
passando aspirar a um pouco mais do que 
simplesmente aprender a ler e escrever. Uma 
segunda condição é que haja material de 
leitura. o que ocorre nos países do Terceiro 
Mundo é que se alfabetizam crianças e 
adultos, mas não lhes são dadas as condições 
para ler e escrever: não há livrarias, o preço 
dos livros e até dos jornais e revistas é 
inacessível, há um número muito pequeno de 
bibliotecas. Como é possível tornar-se letrado 
em tais condições? 

Uma segunda condição para tal é o uso dos textos nas 

aulas, principalmente o literário. Segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, o texto é a unidade de ensino no ensino 

fundamental, pois “se o objetivo é que o aluno aprenda a 

produzir e a interpretar textos, não é possível tomar como 

unidade básica de ensino nem a letra (...) nem a palavra, nem a 

frase que, descontextualizadas, pouco têm a ver com a 

competência discursiva” (PCNs, 1997, p.36). Além da 

valorização da leitura como fonte de informação e possibilidade 

de fruição estética, ressalta ainda que o trabalho com leitura 

literária seja incorporado às práticas cotidianas, porém sem: 

... tratá-los como expedientes para servir ao 
ensino das boas maneiras, dos hábitos de 
higiene, dos deveres do cidadão, dos tópicos 
gramaticais, das receitas desgastadas do 
‘prazer do texto’, etc. Postos de forma 
descontextualizada, tais procedimentos pouco 
ou nada contribuem para a formação de 
leitores capazes de reconhecer as sutilezas, as 
particularidades, os sentidos, a extensão e a 
profundidade das construções literárias” 
(PCNs, 1997, p.36) 
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Assim, o papel da escola frente ao letramento literário é 

não tratar a literatura como uma estrutura fechada e 

classificatória. Entender esse ensino primeiro requer um 

professor e uma escola atentos aos aspectos da literatura 

enquanto manifestação artística do homem. Deve-se atentar 

também ao caráter formador que a família detém. A leitura de 

mundo e a leitura da palavra que a criança leva para sala de 

aula devem ser importantes meios para a inserção e prática do 

letramento literário. “Caberá pois à escola ampliar essas 

competências que a criança possui antes da alfabetização, 

introduzindo-a no domínio de alguns aspectos literários que já 

estão presentes em narrativas de livros infantis...” (FARIA, 

2010, p. 19). 

Segundo Faria os alunos da escola fundamental não 

precisam entender de teoria da literatura, mas pequenos saberes 

de organização de estruturas narrativas tal como os mesmos já 

conhecem em suas vivências, por exemplo, a diferença entre 

um relato familiar e um relato televisivo. Assim, essas 

competências adquiridas antes da entrada na escola serão 

complementadas com a escolarização (FARIA, 2010, p.21). Faz-

se necessário destacar que essa escolarização a qual Faria refere-

se não se trata da escolarização da literatura, mas do indivíduo, 

de sua inserção no meio escolar. 

Então, que literatura utilizar no ensino fundamental 

para a efetivação do letramento literário? Por essa modalidade 
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ser composta por crianças e jovens vem à mente a literatura 

infanto-juvenil. Para Ferreira (1983, p.135) nesse termo 

necessita-se entender que o vocábulo literatura é o suporte do 

todo, “não é porque se refere a um público previamente definido 

como imaturo que se deve esquecer da literatura na sua 

natureza estética e artística”. 

1.3.1 O LETRAMENTO LITERÁRIO 
Se a função da literatura é facilitar o letramento o 

caráter de arte novamente perde-se para dar lugar ao objeto 

utilitário. A distinção do letramento literário como prática 

social com o ensino tradicional encontra-se no aspecto de 

reflexão, ou seja, indagar, questionar suas próprias ideias e as 

do meio social em que vive. Para Oliveira (2010, p.41): 

A literatura contribui para a formação da 
criança em todos os aspectos, especialmente 
na formação de sua personalidade, por meio 
do desenvolvimento estético e da capacidade 
crítica, garantindo a reflexão sobre seus 
próprios valores e crenças, como também os 
da sociedade a que pertence. 

Muitos escritores utilizaram a literatura como porta 

para denúncia social, alguns veladamente, outros perceptíveis 

nas primeiras linhas do enredo. Como exemplo de tal afirmação 

há escritores consagrados como Lima Barreto e Monteiro 

Lobato; na área infanto- juvenil podem-se destacar Elias José, 

Roseana Muray, José J. Veiga e novamente Monteiro Lobato. 
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Inicialmente pensa-se sobre o elemento estético e 

“muitos consideram que as camadas pobres da população não 

detenham disposições para a leitura literária, já que seu passado 

não se liga ao letramento” (PAULINO, 2008, p.64). Para Branco 

(2008, p.85) “a sociedade (letrada) seria, assim, constituída por 

dois grupos: o daqueles que dominam habilidades de leitura e 

escrita (possuidores de literacia) e o daqueles que as não 

dominam (e, por isso, se encontrariam em estado de iliteracia). 

Então, conclui-se que a elite dominante seria capaz de 

compreender um texto literário enquanto a camada dominada 

não teria essa mesma competência. Essa capacidade de ler e 

entender literatura surge a partir da reflexão e conhecimento 

prévio do indivíduo leitor, daí o papel do professor frente ao 

letramento literário de partir do conhecido para aquilo que o 

aluno não conhece “a fim de proporcionar o crescimento do 

leitor por meio da ampliação de seus horizontes de leitura” 

(COSSON, 2009, p. 35), além de ser um leitor literário, “não 

por obrigação, mas para seu próprio enriquecimento como 

pessoa” (OLIVEIRA, 2010, p.52). 

Segundo Freire é preciso tirar o homem do estado de 

opressão em que se encontra. A leitura oferece ao indivíduo 

essa oportunidade de pensar por si mesmo. Para que isto ocorra 

não basta apenas decodificar e armazenar informações. 

Dionísio e Freire concordam quanto ao aspecto domesticador 

da leitura sem reflexão: 
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...conceber a leitura apenas como um processo 
de consumir e armazenar informação é 
somente uma maneira de continuar a 
reproduzir as situações de vantagem e 
desvantagem nas instituídas relações de poder, 
em nada contribuindo, como muitas vezes se 
faz crer, para a verdadeira formação de 
cidadãos (2009. p.75). 

O papel da escola torna-se assim preponderante quanto 

ao letramento literário como prática social. Para isso a 

existência de leitura literária em sala de aula necessita ter um 

caráter reflexivo, humanizador. Segundo Cosson (2009, p. 23) 

“... a literatura não está sendo ensinada para garantir a função 

essencial de construir e reconstruir a palavra que nos humaniza. 

(...) o letramento literário é uma prática social e, como tal, 

responsabilidade da escola”. Se a responsabilidade está na 

escola cabe então à instituição educacional ir além de leituras 

simples, pois é exatamente nesse além, nesse algo a mais que se 

fundamenta o letramento literário e ainda como dever da escola 

possibilitar instrumentos para conhecer e dizer com 

competência o mundo feito pela linguagem (COSSON, 2009, 

p.30). 

Se a leitura literária oferece habilidades na 

comunicação e ativa o social do educando, então esse domínio 

linguístico e sua reflexão como cidadão possibilitado através da 

escola alcançou seu objetivo de acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais: 
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O domínio da língua tem estreita relação com 
a possibilidade de plena participação social, 
pois é por meio dela que o homem se 
comunica, tem acesso à informação, expressa 
e defende pontos de vista, partilha ou constrói 
visões de mundo, produz conhecimento. 
Assim, um projeto educativo comprometido 
com a democratização social e cultural atribui 
à escola a função e a responsabilidade de 
garantir a todos os seus alunos o acesso aos 
saberes lingüísticos necessários para o 
exercício da cidadania, direito inalienável de 
todos. Essa responsabilidade é tanto maior 
quanto menor for o grau de letramento das 
comunidades em que vivem os alunos. 
Considerando os diferentes níveis de 
conhecimento prévio, cabe à escola promover 
a sua ampliação de forma que, 
progressivamente, durante os oito anos do 
ensino fundamental, cada aluno se torne capaz 
de interpretar diferentes textos que circulam 
socialmente, de assumir a palavra e, como 
cidadão, de produzir textos eficazes nas mais 
variadas situações (PCNs, 1996). 

 Freire já apontava esse 
conhecimento prévio na sua própria alfabetização a qual 
aconteceu com palavras de seu mundo e não do mundo adulto de 
seus pais. Relevar o meio social do aluno já comprova uma 
preocupação com a educação reflexiva. O próximo passo para 
efetivar o letramento literário como prática social está no caráter 
de formação social como leitor e como cidadão proporcionado 
pela literatura, assim “... o ensino de literatura passa a ser o 
processo de formação de um leitor capaz de dialogar no tempo e 
no espaço com a cultura, identificando, adaptando ou 
construindo um lugar para si mesmo.” (COSSON, 2009, p.120). 
Assim é também para Zilberman (2003, p. 30): 

A justificativa que legitima o uso do livro na 
escola nasce, pois, de um lado, da relação que 
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estabelece com seu leitor, convertendo-o num 
ser crítico perante sua circunstância; e, de 
outro, do papel transformador que pode 
exercer dentro do ensino, trazendo-o para a 
realidade do estudante e não submetendo este 
último a um ambiente rarefeito do qual foi 
suprimida toda referência concreta. 

Todo esse esclarecimento de letramento literário 

caminha para a educação reflexiva, aquela que se faz pelo 

diálogo. Assim, o papel do docente não é falar ao educando 

sobre suas próprias visões de mundo, mas dialogar com o aluno 

sobre a sua visão e a dele numa conversa crítica (BARRETO, 

2004, p.65). É necessário falar que a escola como um todo 

adequado para o letramento, local onde “... as práticas precisam 

ser refletidas e sistematizadas. Afinal, à escola reserva-se o 

papel, antes de qualquer outro, de promover o ensino da leitura 

e da escrita” (SILVA; MARTINS; 2010, p.26). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Utilizou-se os seguintes critérios: pesquisa descritiva a 

fim de observar, na prática, o letramento literário através do uso 

de literatura nas aulas de Língua Portuguesa, como ocorre esse 

processo e a uma reflexão crítica do aluno para suas práticas 

sociais na leitura e escrita. Segundo Silva & Menezes (2000, 

p.21), “a pesquisa descritiva visa descrever as características de 

determinada população ou fenômeno. Envolve o uso de 

técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e 

observação sistemática. Assume, em geral, a forma de 

levantamento”. A pesquisa também possui caráter bibliográfico 
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e de campo. Através da utilização de artigos, livros, jornais e 

revistas. A pesquisa é de campo pela utilização de instrumentos 

como entrevistas e utilização de questionário. Uma vez que se 

pretende levantar através de entrevistas, informações que 

pudessem ser relevantes na compreensão do letramento literário 

como formação educacional em práticas sociais. O método 

utilizado foi o dedutivo, para tentar compreender como ocorre o 

letramento literário nas escolas estaduais de Parnaíba. O 

universo da pesquisa foram unidades escolares estaduais de 

Parnaíba. Os procedimentos metodológicos utilizados para este 

estudo levou em consideração as propostas por: Acevedo e 

Nohara (2004); Cervo (2007), Gil (2009) Lakatos e Marconi 

(1996) e Santos(2009), tomando como base classificação 

supracitada. O presente artigo teve como   universo   de   

pesquisa   escolas   estaduais   da   cidade   de  Parnaíba. 

Compondo a pesquisa com coletados dados e observação direta 

e aplicação de questionário e entrevista com os docentes. 

Ocorreu a observação das aulas de Língua Portuguesa em salas 

do ensino fundamental, no período de março a maio de 2012. 

Todos os educadores entrevistados possuem graduação em 

Licenciatura Plena em Língua Portuguesa. As perguntas foram 

elaboradas de acordo com os objetivos pretendidos. 

Primeiramente, procurou-se saber sobre a concepção dos 

professores acerca do letramento literário. Seguindo de como os 

educadores observam essa influência da literatura infanto-

juvenil em sala de aula. A terceira categoria reflete sobre a 
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prática do letramento literário no âmbito escolar. A última 

categoria trata das dificuldades encontradas pelos docentes para 

ocorrer de fato a pratica do letramento literário. 

Na análise, as respostas dos docentes foram divididas em 

categorias. Para a pesquisa foram entrevistados 7 (sete) 

professores do Ensino Fundamental de uma escola estadual da 

cidade Parnaíba-PI, que ministram aula de 7 a dois anos na área 

de Língua Portuguesa. Uma das perguntas: Quais as 

dificuldades encontradas para o trabalho com o Letramento 

Literário na sala de aula? Os professores responderam que é a 

falta de matérias para trabalharem em sala de aula e o interesse 

dos alunos pela leitura. Pergunta como: Quais os instrumentos e 

matérias utilizadas na sala de aula para facilitar a compreensão 

do letramento literário? A maioria respondeu: histórias em 

quadrinhos, ditados, interpretações. Refletindo sobre a prática do 

letramento literário em sala de aula. Concernente à concepção de 

leitura: 

Qualquer texto escrito, seja ele 
popular ou erudito, seja expressão 
de grupos majoritários ou de 
minorias, contenha denúncias ou 
regime o status quo, deve passar 
pelo mesmo crivo que se utiliza 
para os escritos canônicos: Há ou 
não intencionalidade artística? A 
realização corresponde à intenção? 
Quais os recursos utilizados para 
tal? Qual seu signiicado histórico-
social? Proporciona ele o 
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estranhamento, o prazer estético? 
(BRASIL/MEC, 2006, p. 57) 

De que forma esses docentes trabalham com a literatura 

infanto-juvenil em suas aulas? Indagados a respeito das 

alternativas elencadas, a maneira que os profissionais 

encontraram para apresentar a leitura na sala de aula e através 

de projetos com obras literárias, com o livro didático e 

paradidático e visitas constantes a biblioteca, pois a leitura de 

literatura apresenta uma nova maneira de aprendizado escolar. 

CONCLUSÃO 

O presente artigo, sobre o letramento literário, foca na 

utilização de textos literários em sala de aula, a pesquisa 

objetivou analisar o letramento literário através da literatura 

infanto-juvenil. A coleta dos dados mostrou-se significativa, 

constatando-se as estratégias e as dificuldades enfrentadas pelos 

docentes em relação ao letramento literário na sala de aula. 

No entanto, os docentes refletem sobre o letramento e 

a relevância dos gêneros textuais para as práticas sociais e 

crítica dos alunos. A leitura passa a ter um papel de ensinar 

além dos mecanismos da linguagem escrita e oral, mas também 

de escrever e interpretar saberes adquiridos ao longo do tempo. 

O tema possui uma relevância para a sociedade 

trazendo a contribuição do letramento literário como 

contribuinte das práticas sociais através de leitura e de escrita 
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desde o início dos tempos, pois a língua reflete os costumes de 

uma sociedade, influenciando posicionamentos críticos. 

Como pesquisas e práticas futuras, oficinas de leituras 

literárias, para os alunos e professores, a fim de ajudá-los na 

prática docente diária com o letramento. Espera-se que este 

tema, embora não esteja totalmente concluído, possa contribuir 

com todos que se interessam pela temática, servindo de 

incentivo para novas pesquisas sobre o tema proposto. 
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A CONTRIBUIÇÃO DA LITERATURA DE 
CORDEL NO ENSINO DA NORMA PADRÃO 

PARA ALUNOS DA EJA: UMA 
PERSPECTIVA REGIONAL E SOCIAL DO 

USO DA LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Autora: Maise Aires de Araújo COSTA Coautora: Francisca 
Aline Albuquerque PEREIRA 

RESUMO: Este artigo tem como objetivo relatar as atividades 
desenvolvidas com alunos da EJA (Educação de Jovens e 
Adultos), sob orientação da professora Rita Alves, do núcleo 
docente da Universidade Estadual do Piauí – Campus 
Alexandre Alves Oliveira, permitindo a acadêmicos e 
professores, uma reflexão sobre o uso da língua padrão e das 
variações linguísticas. No tocante ao objeto de estudo, tem-se a 
variação linguística presente na Literatura de Cordel como 
método alternativo e significativo para o ensino de Língua 
Portuguesa e Literatura. A problemática aqui discutida consiste 
em compreender como a literatura de cordel, em seus aspectos 
linguísticos orais, pode contribuir na Metodologia do ensino da 
Língua Portuguesa e Literatura, privilegiando as variações 
linguísticas utilizadas nos cordéis nordestinos e mostrando a 
normatividade da variedade padrão a partir da não padrão. 
Assim, do ponto de vista teórico-conceitual o estudo foi 
desenvolvido por meio de leituras imprescindíveis para o 
desenvolvimento da temática abordada, a saber: alguns teóricos 
como Saussure, Labov, Meillet e alguns estudiosos, a exemplo 
de Monteiro, Alkmim, Proença, Melo, entre outros. Quanto à 
metodologia, optou-se pela pesquisa qualitativa, utilizando 
tanto a pesquisa bibliográfica, quanto a pesquisa de campo. 
Nesta última, escolheu-se a pesquisa-ação por considerar que é 
aquela em que os pesquisadores se envolvem diretamente, 
exigindo-lhes flexibilidade na aceitação dos pontos de vista dos 
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participantes e consequente abertura para aceitar possíveis 
resultados distintos. Este estudo obteve resultados positivos, 
visto que contribuiu de forma significativa para o aprendizado 
dos discentes, possibilitando-lhes o elo entre o que foi 
apresentado com as atividades propostas e suas vivências. 

Palavras-chave: Literatura de Cordel. Linguagem. Variação 
linguística. 

ABSTRACT: The objective of this article is to report on the 
activities developed with students from the EJA (Youth and 
Adult Education), under the guidance of Professor Rita Alves, 
from the teaching staff of the State University of Piauí - 
Alexandre Alves Oliveira Campus, allowing scholars and 
teachers, a reflection on the use of standard language and 
linguistic variations. 

Regarding the object of study, we have the linguistic variation 
present in the Literature of Cordel as an alternative and 
significant method for the teaching of Portuguese Language 
and Literature. The problem discussed here is to understand 
how the cordel literature, in its oral linguistic aspects, can 
contribute to the Methodology of the teaching of the 
Portuguese Language and Literature, privileging the linguistic 
variations used in the northeastern cords and showing the 
normativity of the standard variety from the no pattern. Thus, 
from a theoretical- conceptual point of view, the study was 
developed through readings essential for the development of the 
subject, namely: some theorists such as Saussure, Labov, 
Meillet and some scholars, such as Monteiro, Alkmim, 
Proença, Melo, among others. As for the methodology, we 
chose qualitative research, using both bibliographic research and 
field research. In the latter, action research was chosen because 
it is the one in which researchers are directly involved, 
requiring them to be flexible in accepting the participants' 
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points of view and consequent openness to accepting possible 
different results. This study had positive results, since it 
contributed significantly to the learning of the students, 
enabling them to link between what was presented with the 
proposed activities and their experiences. 

KEY WORDS: Cordel literature. Language. Linguistic 
variation. 

INTRODUÇÃO 
A compreensão da língua materna tem recebido 

considerável contribuição da sociolinguística nos últimos anos, 

visto que essa disciplina defende a adequação do discurso de 

acordo com os domínios sociais a que o indivíduo esteja 

inserido. Isso nos reporta às diversas formas de falar expressas 

na linguagem do ser humano, ou seja, as variações linguísticas. 

Notável representante das variações linguísticas é a 

Literatura de Cordel, típica da cultura nordestina, antes vendida 

expressivamente nas feiras livres, pendurada em cordão, tem 

perdido seu prestígio, revelando o descaso do público por esse 

gênero e sendo substituído pela novas atrações advindas da 

tecnologia, embora se perceba a tentativa de fazer emergir sua 

popularidade na grande mídia, como é o caso dos poemas 

criados e recitados pelo poeta cordelista Bráulio Bessa. 

Por possuir uma linguagem muito clara, acessível e ao 

mesmo tempo sensível ao gosto do leitor, o que pode favorecer 

melhor compreensão por parte do alunado vulnerável, como é o 

caso dos alunos da EJA. Esse gênero pode vir a ser uma 
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ferramenta bastante útil do ponto de vista pedagógico, ele 

permite envolver, simultaneamente, professor e aluno e, ainda, 

estimular a participação deste último quanto ao seu 

posicionamento diante das inferências do texto lido, permitindo 

bons debates em sala de aula. 

A relevância da temática deste estudo encontra-se na 

percepção da riqueza da cultura popular, em seus aspectos 

linguísticos orais, cuja linguagem é influenciada pelo meio 

social em que os falantes se relacionam. A partir da experiência 

de leitura dos mais variados temas trabalhados em forma de 

cordel, os alunos poderão compreender melhor os aspectos 

normativos da variedade padrão a partir da variedade não 

padrão da língua. 

Este estudo traz um levantamento conceitual a 

respeito das concepções sociolinguísticas, percorre os aspectos 

históricos, sociais e literários da Literatura de Cordel e reflete 

sobre a variação não padrão na literatura de cordel como 

recurso eficaz no ensino da norma padrão. Em seguida, no 

campo metodológico, apresentam-se os tipos de pesquisa 

utilizados, bibliográfica e pesquisa-ação, seguidos dos 

resultados e discussões obtidos e as considerações finais. 
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CONCEPÇÕES SOCIOLINGUÍSTICAS 
A Sociolinguística surgiu a partir da insatisfação 

com os modelos estruturalistas e gerativistas que não incluíam 

em suas análises a variação linguística, pois, conforme Meillet 

(apud MONTEIRO 2000), esta deveria ser abstraída da 

realidade da língua, entendendo que as variantes linguísticas 

surgem para mostrar o comportamento dos grupos sociais e o 

rompimento do tradicionalismo ao tratar as línguas como, 

“uniformes, homogêneas ou monopolísticas em sua estrutura”. 

As discussões a seguir têm base na obra de José 

Lemos Monteiro, Para compreender Labov, que traz grandes 

contribuições dos estudos de Saussure e Meillet. De acordo 

com o autor, estudar a sociolinguística é relacionar a língua com 

a sociedade, pois a linguagem humana é o reflexo do 

comportamento linguístico social e possui seu funcionamento 

variável. Assim, língua e sociedade são duas realidades que, no 

contexto social, se complementam de modo que é impossível 

aceitar a existência de uma sem a outra, pois a língua é o 

instrumento de comunicação da sociedade, um produto 

indispensável no ambiente em que faz parte. 

Falar de sociolinguística pressupõe também citar a 

linguística, ciência cujo objeto de estudo caracteriza-se por 

estar centrado nas diversidades linguísticas, mas nem sempre 

existiu em seu escopo a preocupação com os aspectos sociais, 

pois Saussure, segundo Monteiro (2000), estabeleceu uma 
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dicotomia chamada língua (langue) e discurso (parole), não 

sabendo lidar com os fatos do discurso, em virtude do caráter 

multiforme dos indivíduos. 

O autor ainda comenta que, a partir das proposições 

de Saussure, Labov observa o repertório verbal da maioria dos 

indivíduos e que eles não possuem um sistema coerente e 

racional, pois é constituído de oscilações, contradições e 

alterações. Assim, Saussure implantou um recorte metodológico 

determinando que o objeto de estudo da linguística teria que ser 

a língua, concebida por leis próprias e uma certa 

homogeneidade. 

A implantação dessa dicotomia gera um paradoxo, 

visto que Labov interpreta, com base em Saussure, que todos os 

falantes possuem conhecimento da língua, acreditando que esta 

é um sistema existente em cada cérebro e dessa forma seria 

possível obter os dados necessários a partir do relato de um 

único falante. Já os dados do discurso só se tornavam acessíveis 

para serem estudados a partir do exame de comportamento, o 

que resulta no famoso paradoxo saussuriano, no qual acredita-

se que o lado social da linguagem poderia ser analisado 

somente pela interação de uma ou duas pessoas, para a análise 

individual. 

Contrapondo a ideia de Saussure, Meillet (apud 

ALKMIM 2011), conhecido como o percussor no ramo 

sociolinguístico, quase sempre apresentado como discípulo de 
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Saussure, embora tenha buscado distanciar-se deste a partir da 

publicação do CLG (Curso de Linguística Geral) ressaltou em 

uma resenha que ao separar a variação linguística, Saussure 

reduz a língua a uma abstração e a priva da realidade, o que é 

inexplicável. O anti-saussurianismo desse discípulo diz respeito 

à língua como um fato social e abre portas para as funções 

sociais da língua. 

A língua não é apenas um meio de transmitir 

informações, mas também uma forma de estabelecer 

relacionamento com outras pessoas, por possibilitar 

comunicação, contato com outros membros de uma 

determinada sociedade e por transmitir informações sobre o 

falante, e promove fortes evidências que existe uma intima 

relação entre a língua e a sociedade, o que ratifica e explica os 

fenômenos de diversidade linguística, os quais Labov tem 

insistido. 

Logo, todas essas discussões em torno da língua e 

sua relação com os aspectos sociais credenciam os fenômenos 

de ordem diversas ou analisados sob diferentes perspectivas a 

serem classificados como sociolinguísticos. Assim, considera-

se que para se refletir sobre a natureza da linguagem humana, é 

necessário compreender a importância da língua junto à 

sociedade e também que não poderá haver a concepção da 

existência de uma sem a outra. Toda essa diversidade 

linguística está inserida como objeto de estudo da 
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sociolinguística; em razão disto, os teóricos citados passaram a 

contribuir significativamente para sua elucidação. 

LITERATURA DE CORDEL: ASPECTOS 

HISTÓRICOS, SOCIAIS E LITERÁRIOS 
Francisco Diniz (2018)42, em seu poema 

metalinguístico “Literatura de Cordel”, apresenta o gênero 

como poesia popular, oral e impressa em folhetos. Este último 

caracteriza- se na sua forma mais habitual de apresentação e se 

constituem em pequenos livros com capas de xilogravura, 

pendurados em barbantes ou cordas, o que explica a origem de 

seu nome, advindo de Portugal, visto que era tradição pendurar 

folhetos em barbantes. Tal descrição revela a singeleza desse 

tipo de literatura, como corrobora Proença (apud SANTOS 

2011, p. 46) ao mencionar que o nome cordel, desde sua 

origem, remete a ideia de simplicidade. 

“Corda muito delgada, cordão, guita, 
barbante. E através também do gênero 
tipicamente volante com que se identifica 
sua errância. Outros “complementos” 
colaboram: o local onde se vendem os 
folhetos (feira, mercadores, romarias, praças 
públicas, portas de graxataria, etc.) e o fato 
de se dispõem enfiados no barbante 
encarreirados e suspensos no cordel. E há, 

                                                             
42 DINIZ,  Francisco  Ferreira  Filho.  Projeto  Cordel  na  
Escola.  Santa  Rita,  PB,  2014.  Disponível  em: 
<http://www.projetocordel.com.br/projetocordelnaescola.php>. 
Acesso em: 30set de 2018. 
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ainda, os vendedores que os negociam 
dispostos em caixotes, mesas compridas 
(improvisadas sobre cavaletes que vão desde 
pedaços de tronco de árvore até caixas de 
papelão) sobre esteiras, etc.” 

Diferentemente dos cânones literários, o Cordel tem 

como característica marcante a linguagem e temas populares, 

consagrado como tradição popular regional. Sua forma de 

divulgação e comercialização são tão simples que muitas vezes 

o próprio autor é quem divulga seu trabalho, cuja apresentação 

ao público se faz através de folhetos pendurados e expostos em 

cordas, marca da popularidade desse tipo de literatura. 

Quanto à origem desse fenômeno popular não se 

pode precisar uma data. De acordo com Santos (2011), ainda 

não se encontrou nenhuma informação concreta quanto ao seu 

surgimento, sabe-se apenas que foi assimilada em Portugal antes 

do séc. XVII, como originária dos romances que aqui chegaram 

também nos séculos XVI e XVII, através dos nossos 

colonizadores e que se construíam, inicialmente, em “folhas 

soltas ou volantes”. Sobre isso, Diégues Júnior apud Santos 

(2011, p. 48) revela que, pelo tipo de narração, a literatura de 

cordel se relaciona com o romanceiro peninsular: 

“Aí tinha chegado por várias fontes. Era 
peninsular tanto que divulgou também nas 
partes da colonização Espanhola na 
América. Na cultura popular dos países 
hispanos americanos encontramos os traços 
da presença desse romanceiro, não raro as 
mesmas narrativas, sobretudo as novelas 
tradicionais, que se espalham pela Europa.” 
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Foram estes cantores do improviso os precursores da 

literatura de cordel escrita. Podemos  considerar  suas  funções  

como  verdadeiros  repórteres,  pois  eram  eles  quem 

divulgavam as notícias nos lugares mais distantes, 

principalmente, os acontecimentos históricos do Brasil, 

narrados em verso. De acordo com Melo (2018)43: 

“[...] foi no século XVIII que a literatura de 
cordel chegou em nosso país. Foi introduzida 
durante o início da colonização e aos poucos 
ela começou a se tornar popular. Há quem 
afirme que os folhetos foram introduzidos no 
Brasil pelo cantador Silvino Pirauá e em 
seguida pela dupla Leandro Gomes de Barros 
e Francisco das Chagas Batista. Inicialmente, 
quase todos os autores da literatura de cordel 
brasileira eram cantadores. Estes 
improvisavam os versos na hora que estavam 
cantando, viajavam pelas fazendas, vilarejos e 
pequenas cidades do sertão.” 

No intuito de marcar o surgimento da Literatura de 

cordel, Diégues Júnior (apud SANTOS 2011, p. 47) faz um 

resgate ao passado com foco na Idade Média e descreve as 

funções executadas por essa literatura: 

“Os inícios da literatura de cordel estão 
ligados à divulgação de histórias tradicionais 
narrativas de velhas épocas, que a memória 
popular foi conservando e transmitindo; são 
os chamados romances de cavalarias, de amor, 

                                                             
43 MELO, Priscila. Literatura de cordel. Disponível em: 
<https://www.estudopratico. com.br/literatura-de- cordel/>. Acesso 
em 11 nov 2018. 
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de narrativas, de guerra ou viagens ou 
conquistas marítimas.” 

Evaristo (apud IBID 2011) corrobora o exposto por 

Diegues Júnior ao explicar que a história do cordel se relaciona 

com a tradição medieval, cuja contação de histórias em uma 

comunidade era comum e até necessária, a exemplo do costume 

dos trovadores. Cabe acrescentar, enquanto narrativa, o Cordel 

ainda mantém vivas a função social educativa, a ideia de 

aconselhamento, ensinamento, etc., características de sua 

origem. 

Sabendo que o Cordel, de um modo geral, tem sua 

origem assinalada na história contada, depois em versos por 

meio de folhetins, e isso remete também às folhas “lusitanas ou 

folhas soltas”, é válido mencionar as palavras de Melo (1982, 

p. 12): 

“No nordeste, por condições sociais e 
culturais peculiares, foi possível o surgimento 
da literatura de cordel, de maneira como se 
formou hoje em dia característica da própria 
fisionomia cultural da região. Fatores de 
formação social contribuíram para isso; a 
organização da sociedade patriarcal, o 
surgimento de manifestações messiânicas, o 
aparecimento de bando de cangaceiros ou 
bandidos, as secas periódicas provocando 
desequilíbrios, econômicos e sociais, as lutas 
de famílias deram oportunidade, entre outros 
fatores, para que se verificasse o surgimento 
de grupos de cantadores como instrumento do 
pensamento coletivo, nas manifestações da 
memória popular.” 
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Ao entender a literatura de cordel como romanceiro 

popular contado em versos, declamado de diferentes formas, 

mas, principalmente, recitado com auxílio da viola e impresso, é 

compreensível caracterizá-la como poesia popular que possui 

cantadores incultos, desprovidos do conhecimento acadêmico, 

mas possuidores de apurada técnica na arte de versar e fazer 

poesia popular. Geralmente, o cantador não possui boa voz, 

exagerando nos agudos e deixando o compasso musical a 

desejar, entretanto zela pela cadência dos versos. 

Sobre a forte presença do Cordel no nordeste, Ibid 
(2018), ainda diz que, 

“[...] para os escritores desse gênero é 
possível ser o repórter dos acontecimentos, 
representante do povo, narrar as histórias de 
Lampião, de João Grilo, falar sobre histórias 
de amor, etc. Nos dias atuais, a região 
brasileira considerada o foco da literatura de 
cordel é o Nordeste. Os folhetos ainda são 
vendidos em lonas ou malas estendidas nas 
feiras populares, ainda podemos encontrá-los 
pendurados em cordões. Muitos escritores 
foram influenciados pela literatura de cordel, 
a exemplo de João Cabral de Melo, Ariano 
Suassuna, José Lins do Rego e Guimarães 
Rosa.” 

Na mesma perspectiva, a autora ainda nos revela 

algumas características peculiares do Cordel, conhecido por 

suas ilustrações, que tomam corpo na técnica xilogravura: 

essência cultural muito forte; baixo custo; também são 

considerados romances quando utilizam alguns recursos da 

narrativa, como descrição de personagens, monólogos, súplicas, 
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preces por parte do protagonista; ponto central numa 

problemática que deve ser resolvida com a inteligência e 

astúcia do personagem; presença de herói que sofre por não 

conseguir ficar com o seu amor proibido e, ao final da história, o 

herói sempre sai ganhando, pois caso ele não consiga realmente o 

que queria, sempre há um favorecimento compensatório. 

Apesar de tão expressiva na sua originalidade, essa 

arte vem enfrentando novos mecanismos de mediatização, visto 

que, para se manter viva é preciso acompanhar as inovações 

pressupostas pela tecnologia. Exemplo disso é a xilogravura 

que outrora fora marca desse gênero no seu fazer manual, hoje 

já se têm imagens prontas para a impressão ao alcance de todos, 

o que se não descaracteriza, pelo menos já imprime uma nova 

roupagem a esse fazer. 

Considerando que a Literatura de Cordel faz uso de 

uma linguagem clara, acessível, simples e coerente com as 

tradições linguísticas orais é pertinente utilizá-la como um 

recurso metodológico nas aulas de Português, especialmente 

para alunos da EJA, visto que a linguagem pode ser 

compreendida com mais facilidade, sem falar no teor poético 

que esse gênero traz consigo. Dessa forma, é possível fazer uso 

da variação linguística não padrão como alternativa para 

aquisição da variação padrão. 
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VARIAÇÃO NÃO PADRÃO NO CORDEL 

COMO RECURSO EFICAZ NO ENSINO DA 

NORMA PADRÃO 

Refletindo sobre o atual cenário educacional 

brasileiro, não há dúvidas de que a prática pedagógica necessita 

ser repensada no sentido de buscar alternativas que colaborem 

para o dinamismo e estímulo do processo de aprendizagem dos 

educandos, especialmente no que concerne à Educação de 

Jovens e Adultos, visto que existem vários fatores que 

contribuem para a evasão desses alunos, como por exemplo, a 

difícil conciliação do trabalho com a vida escolar ou familiar, 

dificuldade de compreensão dos conteúdos, ou ainda, a disputa 

com os prazeres propiciados pelo avanço tecnológico, entre 

outros. 

Mesmo com todas essas questões que contribuem 

para a vulnerabilidade da permanência do aluno na escola, é 

perceptível que prática da leitura se faz presente na vida do ser 

humano desde o momento em que se compreende como parte 

integrante do mundo, devido à necessidade de comunicação. 

Logo, para que o educando seja preparado para o mundo 

moderno, é importante que se compreenda como sujeito 

letrado, isto é, saber ler, escrever e comunicar-se nos mais 
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diversos espaços sociais. Quanto a isso, Solé (1998, p.34) 

afirma que: 

“A leitura e a escrita aparecem como objetivos 
prioritários da Educação Fundamental. Espera-
se que, no final dessa etapa, os alunos possam 
ler textos adequados para sua idade de forma 
autônoma e utilizar os recursos ao seu alcance 
para referir as dificuldades dessa área, 
estabelecer inferências, conjecturas; reler o 
texto; perguntar ao professor ou a outra pessoa 
mais capacitada, fundamentalmente; também 
se espera que tenham preferências na leitura e 
que possam exprimir opiniões sobre o que 
leram. Um objetivo importante nesse período 
de escolaridade é que as crianças aprendam 
progressivamente a utilizar a leitura com fins 
de informação e aprendizagem.” 

Dentre tantos benefícios, a leitura permite o 

desenvolvimento intelectual do indivíduo, contribuindo 

incisivamente para sua formação crítica, além de ajudá-lo na 

compreensão da norma padrão, evitando “erros”, embora se 

saiba que o erro de português é uma invenção sociocultural, 

não tem nenhum fundamento na realidade da língua, como 

sistema de comunicação e como faculdade cognitiva do ser 

humano. Tal concepção é bem elucidada nas inferências da 

leitura do livro A Língua de Eulália, de Marcos Bagno, o qual 

propõe que não existem formas ‘certas’ ou formas ‘erradas’, 

mas sim um padrão imposto pelo sistema, característico da 

ideologia dominante. 

Ibid (1998, p.82) corrobora quando diz que: 
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“Quando falamos dos fatos linguísticos, 
citamos o mito número um da mitologia de 
Bagno sobre a crença de que existe unidade 
na língua portuguesa falada no Brasil. Agora 
vamos falar de outro mito (o número sete) 
apresentado pelo autor, o de que “é preciso 
saber gramática para falar e escrever bem”, 
Bagno considera esse um problema muito 
grave, que reflete diretamente no fracasso 
escolar de grande parte dos jovens, que não 
conseguem aprender a escrever bem”. 

Pensando por esse viés linguístico, ao mesmo passo 

em que se busca um gênero representativo das variações 

linguísticas, o Cordel preenche os requisitos necessários para 

essa junção, pois trata-se de um gênero literário que traz 

consigo marcas da oralidade e uma imensa riqueza cultural, 

sendo possível aproximar a leitura da realidade social a que 

muitos alunos da EJA estão inseridos, bem como apresentar 

uma leitura prazerosa e de fácil compreensão, considerando 

que, no caso deste estudo, foram selecionados com este fim. 

No espaço escolar, o cordel pode ser usado para 

estimular a criatividade dos alunos. É uma leitura que, se bem 

trabalhada pelo professor, torna visível a riqueza da sua 

utilização como um incentivo às práticas de leitura. A literatura 

de cordel, segundo Nogueira (apud PEREIRA 2018, p. 6): 

“[...]tem um espírito clássico, aspira sempre a 
correção e considera-se que tenha, inclusive, 
um propósito educativo. Sua intenção é 
sempre a de escrever da maneira mais correta 
possível. O Cordel é uma poesia oral, mas 
com influência notável na escrita, da norma 
gramatical culta. Isso acontece quando não se 
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trata do Cordel relacionado à poesia matuta. A 
capacidade de criar historinhas do nada, criar 
alegorias a partir dos menores acontecimentos, 
a visão crítica e irônica quanto aos costumes 
“do dia a dia” faz com que o ser humano 
tenha uma capacidade intuitiva das 
motivações por trás dos atos humanos. O 
lirismo, a filosofia são marcos de Cordel, 
realmente são motivadores para se adquirir e 
desenvolver o “sabor” que a leitura traz”. A 
simplicidade e o conhecimento encontrados 
neste tipo de literatura são abrangentes e nos 
oferece inúmeras possibilidades de trabalha-
la, um bom exemplo é a educação inclusiva, 
tendo em vista que o cordel é uma prática 
típica nordestina, o uso desse recurso é uma 
excelente ferramenta para ensinar história, 
música e afins, a pessoas que não têm acesso 
a leitura, que não foram sequer alfabetizadas, 
ou pessoas com tipos de retardamentos que o 
impossibilite de apreender normalmente os 
conteúdos.” 

Ao ponderar que as expectativas que se esperam para 

a formação do sujeito girem em torno da sua capacidade de 

expressão e comunicação, cabe ao professor de Língua 

Portuguesa, principalmente, propiciar conhecimentos que 

articulem o conhecimento de diversas linguagens. É preciso 

romper com a ideia do ensino descontextualizado em que o 

aluno não consegue mobilizar o que aprendeu em situações 

reais, para tanto, é importante que o aluno tenha sua autonomia 

desenvolvida e consiga fazer relações do que está sendo 

ensinado com situações da vida prática. 

Nesse sentido, a Literatura de Cordel enquanto 

ferramenta pedagógica possibilita ao docente de Língua 
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Portuguesa, abrir portas que levam ao conhecimento e a uma 

leitura prazerosa, visto que auxilia no desenvolvimento da 

criatividade; interpretação de temas que se aproximam do 

cotidiano, bem como das mais variadas problemáticas capazes 

de suscitar discussões pertinentes em sala de aula; potencializa 

o senso crítico sobre determinado assunto em pauta, além disso, 

pode ser um valioso instrumento para o ensino da língua 

padrão. 

Pensando nisso, o gênero em pauta foi utilizado na 

aplicação deste estudo com vistas a atingir o resultado já 

mencionado outrora. Para tanto, utilizou a pesquisa de cunho 

qualitativo como bem descreve o próximo tópico a seguir, além 

de detalhar o passo a passo de como o trabalho foi realizado. 

METODOLOGIA 
A escola pesquisada foi escolhida por pertencer ao 

grupo de instituições credenciadas no Programa Residência 

Pedagógica, devido à disponibilidade das alunas pesquisadoras, 

e também porque oferece a modalidade Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). A instituição foi fundada na década de oitenta e 

funciona nos três turnos: pela manhã e tarde com o Ensino 

Fundamental menor, de 1º ao 5º ano, e à noite com a EJA. 

A escola conta com uma equipe de 16 funcionários no 

turno da noite: oito professores, todos com curso superior e 

deles, sete já são especialistas, sendo que desses sete, uma já 

aspira ao mestrado; uma diretora adjunta; uma assessora; um 
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secretário; duas zeladoras; dois vigias e uma merendeira. 

Quanto à estrutura física, esta necessita de reparos. Algumas 

lâmpadas não funcionam; paredes requerem pintura; o quadro 

acrílico já está desgastado a ponto de ter suas laterais soltas; 

algumas mesas também apresentam estado depreciável e nos 

banheiros as torneiras não funcionam. 

O espaço escolar é composto de cinco salas de aula 

amplas e ventiladas, uma diretoria, uma sala de professores, 

uma secretaria, uma biblioteca que também funciona como sala 

de vídeo, uma cantina, um banheiro masculino e um feminino, 

ambos com três subdivisões e um pátio amplo. Apesar da 

estrutura desgastada, a limpeza é assídua. 

O estudo visou mostrar a contribuição da Literatura 

de Cordel no ensino da norma padrão para alunos da EJA e 

deu-se a partir de dois tipos de pesquisa. A primeira, de cunho 

bibliográfico, que consistiu na busca de informações e dados 

que serviram de base para a construção da investigação 

proposta. E a outra foi a pesquisa-ação, caracterizada, segundo 

Thiollent, (2008, p. 14) como: 

“[...] um tipo de pesquisa social com base 
empírica que é concebida e realizada em 
estreita associação com uma ação ou com a 
resolução de um problema coletivo e no qual 
os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação ou do problema 
estão envolvidos de modo cooperativo ou 
participativo.” 
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As atividades ocorreram no dia 30 de outubro de 

2018. Tiveram início com a audição de uma gravação do cordel 

intitulado Literatura de cordel, cantado e composto pelo 

cordelista Francisco Diniz. A cada estrofe lida, buscava-se dos 

alunos as inferências e relação delas com o conteúdo abordado. 

Em seguida, trabalhou-se com as rimas do poema por meio de 

uma dinâmica, em que os alunos, de posse das palavras 

previamente colocadas embaixo de suas mesas deveriam buscar 

palavras correspondentes a partir de uma palavra piloto extraída 

de cada estrofe do cordel apresentado. 

Posteriormente, foram comentadas as prerrogativas 

sociolinguísticas a respeito das variações linguísticas, 

acompanhadas da leitura e diálogo sobre alguns cordéis de 

autoria de Patativa do Assaré (Antônio Gonçalves da Silva) e 

de J. Borges (José Francisco Borges) na variação não-padrão e 

também na padrão, identificando-as. Na oportunidade, houve 

também breve diálogo sobre preconceito linguístico, 

evidenciando a beleza e o valor cultural da variação não padrão. 

Na sequência, os alunos preencheram as lacunas de um cordel 

com variações regionais, organizaram as palavras escritas na 

variação não padrão, a fim de compreender o significado delas 

na variação padrão. Para finalizar, cada aluno apreciou os 

cordéis expostos no varal e escolheu alguns para si. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Os alunos ficaram muito à vontade durante todas as 

ações. Ouviram com atenção a música piloto de nossas ações e 

respondiam aos questionamentos à medida que lhes eram 

direcionados. Analisamos, juntamente com os alunos, um 

cordel musicado do cordelista Francisco Diniz e comparamos a 

linguagem oral e a escrita, oportunidade em que conseguiram 

observar que a música selecionada apresentava marcas da 

variedade linguística regional, visto que na oralidade ficou 

evidente a pronúncia com sotaque nordestino. Em seguida, 

evidenciamos as rimas presentes no poema, o que é traço 

característico do Cordel. Cabe acrescentar, que mesmo não 

dominando a leitura, os alunos mostraram-se dispostos e 

participaram com êxito da atividade sugerida, cuja realização 

consistia em buscar as rimas do poema. 

 

Imagem 0144- Dinâmica das rimas. 

                                                             
44 Foto extraída do acervo das autoras deste estudo. 
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No intuito de oferecer aos alunos algum 

conhecimento teórico sobre a variação não padrão, levamos até 

eles alguns preceitos da sociolinguística, possibilitando-lhes a 

compreensão, dentro dessa perspectiva, que a variação falada 

por eles próprios e pelas demais pessoas não está errada, mas 

corresponde a mais uma forma de falar entre tantas outras. 

 

 

 

 

 

 
Imagem 0245 – Exposição e diálogo dos 

preceitos sociolinguísticos sobre a variação linguística. 

Trabalhamos alguns poemas apresentando a 

variedade linguística não padrão regional e social nos cordéis de 

Patativa do Assaré e J. Borges, em que os alunos puderam 

ouvir e comparar com a variação padrão. Durante este trabalho 

com os poemas, os alunos foram informados da condição de 

escolaridade de Patativa, poeta popular nordestino e cearense 

que era analfabeto e compunha seus poemas com o auxílio de 

                                                             
45 Foto extraída do acervo das autoras deste estudo. 
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sua filha, a qual escrevia o que o pai ditava. Isso despertou nos 

alunos a reflexão sobre suas próprias condições, pois com base 

no que havia sido comentado sobre a sociolinguística e o que 

foi apresentado nos textos, perceberam que a forma de falar não 

extraía a essência do que era dito, pois compreendiam a 

mensagem transmitida perfeitamente. 

Mais que compreender a mensagem, 

independentemente da variação linguística apresentada, uma 

das alunas percebeu que ela própria tinha preconceito. Além da 

pronúncia, foi percebido também o vocabulário desconhecido 

e/ou os diferentes sentidos que as palavras podem assumir em 

diversas regiões do país.  

Ao final, momento da atividade de preencher as 

lacunas de um cordel com variações regionais e organizar as 

palavras escritas na variação não padrão, no intuito de 

compreender seus significados na variação padrão, os alunos 

conseguiram associar oralmente as respostas corretas, 

alcançando assim um dos objetivos propostos com esse estudo. 

Além disso, compreenderam que cada variação tem seu valor e 

perceberam que eles próprios ignoravam isso quando 

acreditavam que o uso da variação não padrão constituía erro e 

que se fazia isso por não saber “das coisas”. 
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Imagem 0346 – Aplicação da oficina supervisionada pela 
professora orientadora deste estudo. 

Em linhas gerais, os estudantes corresponderam bem 

às atividades apesar de suas limitações, diga-se de passagem, 

gritantes, visto que a maioria ainda não consegue ler. Apesar 

disto, não se sentiram incapazes, até porque o conteúdo em 

pauta já incutia-lhes essa ideia. Tanto que quando falávamos 

sobre preconceito linguístico, automaticamente, uma das alunas 

prontamente associou o que estava sendo dito às suas vivências 

e conseguiu fazer a relação imediata com os outros tipos de 

preconceitos, a exemplo do racial, sexual, social, etc. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Podemos considerar que o estudo contribuiu de forma 

significativa para o aprendizado dos discentes, porque 

possibilitou que eles pudessem vincular o que foi apresentado 

                                                             
46 Foto extraída do acervo das autoras deste estudo. 
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com as atividades propostas e suas vivências, alcançando o 

envolvimento satisfatório de todos os presentes, 

independentemente de suas dificuldades. Assim, os alunos 

agiram de forma interativa, discutindo as variantes e o 

preconceito linguístico, o que lhes proporcionou condições de 

assumir uma atitude crítica e transformadora com relação à 

problemática apresentada. 

Dessa forma, torna-se importante que os professores 

de Língua Portuguesa e façam uso de gêneros literários mais 

próximos da realidade do educando, a fim de que este possa 

obter a aprendizagem almejada a partir de um ensino 

democrático na prática pedagógica, capaz de promover a 

socialização do conhecimento e permitir que os alunos fiquem 

à vontade para expressar-se com a variedade linguística. 
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O presente estudo é o resultado de uma pesquisa qualitativa que 

teve como objetivo geral investigar as dificuldades do professor 

referente à prática inclusiva no cotidiano escolar em uma escola 

no município de Parnaíba. Temos como objetivos específicos: 

observar as práticas pedagógicas do professor em relação aos 

alunos com deficiência; identificar as dificuldades do professor 

no atendimento aos alunos inclusos e analisar as propostas no 

projeto político pedagógico da escola. A investigação partiu do 

questionamento: Que dificuldades o professor enfrenta na 

prática pedagógica com a inclusão de alunos com deficiências. 

Os instrumentos técnicos para a produção dos dados foram: 

observação não participante e aplicação de um questionário. 

Participou da pesquisa uma professora que atua no Ensino 

Fundamental em uma escola da rede municipal da cidade de 

Parnaíba-PI. Alguns teóricos fundamentaram este trabalho, 

entre eles apontamos Mantoan (2003), Carvalho (2004), Paulo 

Freire (2016), Lei de Diretrizes e Bases (1996), dentre outros. 

Portanto, a educação inclusiva e o processo de inclusão das 

pessoas deficientes na rede regular de ensino em todos os seus 

níveis escolares deve ser garantido, não só por obediência à 

legislação vigente, mas por uma questão de cidadania e 

equiparação de oportunidades para todos. 

PALAVRAS-CHAVE: Dificuldades; Educação Inclusiva; 
Professor. 

ABSTRACT 
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The present study is the result of a qualitative research that had 

as general objective to investigate the difficulties of the teacher 

regarding the inclusive practice in the school routine in a school 

in the municipality of Parnaíba. We have specific objectives: to 

observe the pedagogical practices of the teacher in relation to 

students with disabilities; identify the teacher's difficulties in 

attending to the students included and analyze the proposals in 

the school's pedagogical political project. The research started 

from the questioning: What difficulties the teacher faces in 

pedagogical practice with the inclusion of students with 

disabilities. The technical instruments for the production of the 

data were: non-participant observation and application of a 

questionnaire. Participated in the research a teacher who works 

in Elementary School in a school of the municipal network of 

the city of Parnaíba-PI. Some theorists based this work, among 

them we point out Mantoan (2003), Carvalho (2004), Paulo 

Freire (2016), Law of Guidelines and Bases (1996), among 

others. Therefore, inclusive education and the inclusion process 

of disabled people in the regular network of education at all 

levels of school must be guaranteed, not only due to compliance 

with the legislation in force, but for citizenship and equal 

opportunities for all. 

KEY WORDS: Difficulties. Inclusive; education; Teacher. 
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No contexto social contemporâneo, a educação vem 

sofrendo grandes mudanças, a inclusão vem ganhando grande 

espaço nas escolas, uma vez que cresce o número de alunos 

com características diversas e as práticas acolhedoras e 

responsivas às necessidades educacionais específicas desse 

alunado, mesmo diante dos desafios também diversos não se 

concebe mais a prática da exclusão. 

Para concretude da educação inclusiva e do processo 

de inclusão dos alunos com deficiência na rede regular, a 

efetivação da concepção de inclusão se faz necessária e, com 

ela, o desafio de garantir uma educação de qualidade para 

todos, independentemente de qualquer dificuldade ou diferença 

que podem ter. É importante ressaltar que a educação 

inclusivista almeja assegurar o direito a educação na 

perspectiva de propiciar a aprendizagem. 

Atualmente a escola é considerada por ser uma 

instituição favorável à transformação individual e social, 

transformar a escola em um espaço inclusivo significa 

contribuir para que todos os alunos cresçam com valores de 

respeito ao outro e as diferenças. Carvalho (2004, p.114), vai 

destacar que “diante de todas essas variáveis, devemos retomar 

a significação de escola e de inclusão, para entendermos que 

uma escola inclusiva é uma escola de boa qualidade, para todos, 

com todos e sem discriminação”. 
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Diante do acima exposto, na reflexão, observação e 

vivência da escola inclusiva, surgiu o interesse pelo referido 

tema, que está vinculado as experiências vivenciadas no 

estágio ao assumir a função de professor auxiliar em sala de 

aula com alunos inclusos. A inserção da criança com 

deficiência na escola regular é cercada de desafios e 

dificuldades, que o professor enfrenta ao lidar com situações 

adversas no processo de inclusão de alunos comuns e inclusos. 

Frente ao exposto, estabelecemos como problema central da 

nossa pesquisa, a seguinte inquietação: que dificuldades o 

professor enfrenta na sua prática com a inclusão de alunos com 

deficiência? A partir dessa questão norteadora, estabelecemos o 

seguinte objetivo geral: investigar as dificuldades do professor 

referente à prática inclusiva no cotidiano escolar em uma 

escola do município de Parnaíba. 

E para a realização do mencionado estudo, de cunho 

qualitativo, desenvolvemos uma pesquisa de campo, com 

fundamentação nos seguintes teóricos: Mantoan (2003); 

Carvalho (2004); Freire (2016); LDB (1996) dentre outros, pelo 

aporte abrangente e importante que norteia a discussão do 

presente trabalho monográfico. 

A educação inclusiva traz em si um novo modelo de 

educação e também alguns desafios que se colocam para efetiva 

inclusão escolar de pessoas com deficiência, como a falta de 

preparo dos professores e alunos e a existência nas escolas de 
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um currículo tradicional e inadequado à prática da inclusão. 

Segundo Sassaki (2006), o processo de inclusão é irreversível e 

é de responsabilidade de todos. 

Destarte, refletir sobre a educação inclusiva é ser 

capaz de contemplar as diversas condições humanas e oferecer 

a todos os alunos uma educação pautada na diversidade, para 

assim, propiciar a verdadeira inclusão, reconhecendo e 

respondendo as necessidades de cada aluno com suas 

características e potencialidades individuais. 

OBJETIVOS 

Para nortear o presente trabalho, estabelecemos o 

seguinte objetivo geral: investigar as dificuldades do professor 

referente à prática inclusiva no cotidiano escolar em uma escola 

do município de Parnaíba. 

Especificamente elaboramos os seguintes objetivos: 

observar a prática do professor em relação aos alunos com 

deficiência; identificar as dificuldades do professor no 

atendimento aos alunos inclusos e analisar as propostas de 

inclusão no projeto político pedagógico da escola. 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma pesquisa de campo, pois 

acreditamos que esse tipo responderia melhor aos objetivos 

previstos. Para Lakatos & Marconi (2003, p. 186), 
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A pesquisa de campo é utilizada com o 

objetivo de conseguir informações e/ou 

conhecimentos acerca de um problema, para 

o qual se procura uma resposta, ou de uma 

hipótese que se queira comprovar, ou, 

ainda, descobrir novos fenômenos ou as 

relações entre elas. 

Trabalhamos com abordagem qualitativa, pois 

analisamos a realidade vivenciada pela professora com os 

alunos inclusos em uma escola da rede municipal de Parnaíba-

PI, em que utilizamos como procedimentos a observação não 

participante e a aplicação de um questionário semiaberto para 

uma professora do 3° Ano do Ensino Fundamental. 

A ESCOLA COMUM, O PROFESSOR E O 
PROCESSO DE INCLUSÃO. 

A Inclusão, segundo o dicionário Kury (2001,p. 420), é 

“ato ou efeito de incluir-se”, ou seja, educação inclusiva é 

acolher todas as pessoas sem exceção no ambiente escolar 

independentemente de cor, classe social e condições físicas e 

psicológicas. 

A Declaração de Salamanca da UNESCO (1994, p.11-
12), diz que: 

O princípio fundamental da escola inclusiva 

consiste em que todas as pessoas devem 

aprender juntas, onde quer que isto seja 

possível, não importam quais dificuldades ou 

diferenças elas possam ter. Escolas inclusivas 

precisam reconhecer e responder as 
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necessidades diversificadas de seus alunos 

acomodando os diferentes estilos e ritmos 

de aprendizagem e assegurando educação 

para todos mediante currículos apropriados, 

mudanças organizacionais, estratégias de 

ensino, uso de recursos e parcerias com suas 

comunidades. 

Entendemos assim que a inclusão escolar é um 

processo que integra princípios democráticos de participação 

social que visam o desenvolvimento e a cidadania de todos os 

alunos, a garantia da sua aprendizagem, de habilidades e 

conhecimentos necessários para a vida em sociedade. 

De acordo com Mantoan (2003, p. 30), incluir é 

necessário, primordialmente para melhorar as condições da 

escola, de modo que nela se possam formar gerações mais 

preparadas para viver a vida na sua plenitude, livremente, sem 

preconceitos, sem barreiras. A educação inclusiva e uma 

educação voltada para todas as pessoas terem acesso, de modo 

igualitário, no sistema regular de ensino, livre de preconceito e 

que reconhece e valoriza as diferenças. 

Desse modo, a educação para todos tem como objetivo 

desempenhar seu dever de alcançar todas as pessoas na escola e 

defender valores como: ética, justiça e direito de acesso ao 

saber. Carvalho (2004, p. 35) afirma que, “O direito a igualdade 

de oportunidades e que defendemos enfaticamente, não 

significa um modo igual de educar a todos e, sim, dar a cada 
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um, o que necessita em função de seus interesses e 

características individuais”. 

Portanto, a educação inclusiva e o processo de 

inclusão das pessoas com deficiência na rede regular de ensino 

em todos os seus níveis escolares, deve ser garantido não só por 

obediência à legislação vigente, mas por uma questão de 

cidadania e equiparação de oportunidades para todos. 

A INCLUSÃO E O AMPARO LEGAL 
A educação inclusiva tem como objetivo tornar a 

educação acessível a todas as pessoas e com isso, atender as 

exigências de uma sociedade que vem combatendo 

veementemente o preconceito e discriminação. O sistema 

educacional tem o dever de garantir a todos e favorecer o acesso 

ao conhecimento produzido pela humanidade, esse direito e 

assegurado a todas as pessoas. 

De acordo com a Constituição Brasileira/88 esse 

direito é garantido, no artigo 206, inciso I, que estabelece como 

um dos princípios para o ensino a “igualdade de condições para 

o acesso e permanência na escola”. 

Entende-se assim que a legislação brasileira vigente, 

de caráter inclusivista, determina que todas as pessoas possuam 

condições iguais de acesso à escola. Dessa forma, a educação 

como direito assegurado deve ser considerado essencial ao 
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desenvolvimento do ser humano, viabilizar a sua inserção na 

sociedade e acima de tudo, o pleno exercício da cidadania. 

Embora a Constituição vigente não tenha se utilizado 

da expressão “inclusão”, são princípios dessa filosofia que se 

encontram alterados no texto constitucional, e não os da 

integração, pois como apresentado no art.3° da referida lei, é 

objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária, onde as 

desigualdades sociais sejam reduzidas, promovendo-se o bem 

de todos sem qualquer tipo de preconceito. (BRASIL,1988). 

A constituição, contudo, garante a educação 

para todos e isso significa que é para todos 

mesmo e, para atingir o pleno desenvolvimento 

humano e o preparo para a cidadania, entende-

se que essa educação não pode se realizar em 

ambientes segregados. Mantoan. (2003, p.22). 

Desta forma, quando se proclama que “A educação é 

direito de todos”, faz-se necessário compreender que a educação 

está baseada na aceitação das diferenças e na valorização do ser 

humano, onde todos tenham os mesmos direitos e deveres, 

construindo um universo que favoreça o crescimento do 

indivíduo e suas potencialidades para o exercício da cidadania. 

Com a obrigatoriedade dessa lei evidencia-se a de que 

devemos incluir todas as pessoas no ensino regular, 

independente de raça, cor, classe social. Aqui no Brasil a defesa 

da inclusão escolar de alunos com deficiência no ambiente 
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escolar tomou impulso no final do século XX, por influência da 

Declaração de Salamanca – documento resultante da 

Conferência Mundial de Educação Especial, realizada pela 

UNESCO em 1994 na Espanha, que reconhece a necessidade e a 

urgência de se promover a educação das pessoas com 

deficiência, no sistema regular de ensino, abrindo perspectivas 

para a inclusão escolar. 

Com o passar dos tempos a inclusão adquire espaço e 

aos poucos consegue mudar a concepção de educação de 

pessoas com deficiência marcada pela exclusão, segregação, 

para uma concepção inclusivista. A construção de uma 

sociedade inclusiva é um processo fundamental para o 

desenvolvimento e a manutenção de um Estado democrático, 

que procura possibilitar a igualdade de oportunidades 

educacionais e sociais com ênfase na educação para todos. 

Corroborando com esse pensamento, Carvalho (2004, p.80), 

adverte que “De uma forma sintética, podemos afirmar que são 

os princípios democráticos os que fundamentam os sistemas 

educacionais inclusivos”. 

Por esta perspectiva, entende-se por inclusão a 

garantia a todos, do acesso contínuo ao espaço comum da vida 

em sociedade, sociedade essa que deve estar orientada por 

relações de acolhimento à diversidade humana. Portanto, estar 

na escola e ser aceito pela comunidade escolar é direito 

assegurado de todas as pessoas. 
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Na década de 1990, com a Lei n 8.069/90 – Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) houve um reforço aos 

dispositivos legais presentes na Constituição Federal 

Brasileira/88. Esse reforço está presente no artigo 4° que 

garantem à criança e ao adolescente o atendimento de seus 

direitos em relação “à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito, à liberdade e á convivência familiar e comunitária”. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

n 9.394/96, também representou um avanço em relação ao 

direito das pessoas à educação, em consonância com o disposto 

na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em especial às pessoas com deficiência a que 

dedica um capítulo. Ela destaca a educação inclusiva, na 

medida em que ressalta a preferência da educação escolar para 

pessoas com deficiência na rede regular de ensino. O que é 

mencionado no artigo 58, Capítulo V, na referida Lei. 

Existe um largo arcabouço legal que regulamenta o 

sistema e a política educacional, que tem como principal 

objetivo eliminar a discriminação e a exclusão, garantindo o 

direito a igualdade de oportunidades, propiciando a 

participação de todas as pessoas no âmbito educacional, 

salientando aqui a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (2010). 
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A ESCOLA 

A escola é uma das instituições sociais mais 

importantes e antigas, sendo interessante ressaltar que a história 

da escola e da educação acompanha toda fase da evolução 

humana. O ambiente escolar e compreendido como espaço de 

socialização e de ensino e aprendizagem, analisando-a do ponto 

de vista do contexto histórico, esse ambiente é marcado ainda, 

sob a perspectiva das desigualdades da sociedade. 

 

No final do século XXI no sistema educacional 

existiam dois tipos de escolas: a regular e a especial. Há alguns 

anos atrás uma proposta de inclusão modificou o sistema, que 

passou adotar um tipo de escola, a regular. A partir de então, 

todos os alunos frequentam e aprendem no mesmo espaço, 

gerando assim o conceito de escola para todos. 

A partir da década de 1990, com a efervescência dos 

conceitos de inclusão, a escola brasileira vem sofrendo 

modificações crescentes com o intuito de oferecer uma 

Educação Inclusiva para todos os alunos, em classes comuns do 

ensino regular. 

Atendendo, doravante, aos aspectos legais de reforma, 

tendo como foco as alterações preconizadas pela LDB, pela 

discussão dos princípios definidos no artigo 3º da referida lei, 

para a educação nacional em todos os níveis, que são os 

seguintes: 
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- Igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola; 

- Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 
saber; 

- O pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas; 

- Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

- Gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais; 

- Valorização do profissional da educação 
escolar. 

Conforme Fernandes (20--, p.18) o cumprimento dos 

princípios articulados, acima pautados, é fundamental para os 

alunos terem acesso à escola, nela permanecerem, e, 

principalmente, para encontrem por intermédio dela, as 

condições adequadas para o seu pleno desenvolvimento, em 

harmonia com o mundo em que vivem, compreendendo e 

participando ativamente da sua emancipação. 

A educação inclusiva tem sido caracterizada como um 

novo paradigma que se constitui pelo apreço à diversidade 

como condição a ser valorizada, pois é benéfica à escolarização 

de todas as pessoas. Sinais desse processo de construção são 

visíveis com frequência crescente de alunos com deficiência no 

ensino regular. 

Logo, a educação inclusiva deve ser entendida como 

um esforço a mais para quebrar as barreiras das dificuldades de 
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aprendizagem de qualquer aluno no sistema educacional 

comum e como um meio de assegurar que os alunos, que 

apresentam deficiência, tenham os mesmos direitos que os 

outros alunos sem deficiência, ou seja, de conviver e aprender 

juntos. 

Busca-se a superação da tradicional oposição entre 

ensino especial e ensino regular, por meio de uma educação 

regular inclusiva, de qualidade que atenda á diversidade e ás 

necessidades educacionais especial de todos os alunos 

presentes na escola e que possibilite à aprendizagem. 

Apesar do intenso debate sobre a necessidade urgente 

de transformação do sistema regular de ensino em um ambiente 

mais inclusivo, justo e democrático, as resistências ainda são 

muitas, e assim limitando o avanço da escola inclusiva. 

As escolas inclusivas são escolas que devem levar em 

conta todas as pessoas e suas necessidades educacionais, 

abrindo espaço para questionamento, derrubando preconceitos 

e rótulos comuns em sala de aula. 

Nesse contexto é importante considerar o que Carvalho 

(2004, p.98) diz sobre a proposta da escola inclusiva: 

A proposta da educação inclusiva precisa ser, 

definitivamente, entendida como um dever a 

ser assumido e concretizado pelo Estado 

contando com a parceria da sociedade, tanto 

no planejamento das ações quanto na 
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administração da sua implantação e 

implementação. 

Isso significa que a escola inclusiva é de 

responsabilidade de todos. Precisa sair do discurso, da não 

aceitação e da negação desse processo que é, segundo Sassaki 

(2006), um processo irreversível. 

Promover a inclusão no ambiente escolar é formar uma 

geração de cidadãos capazes de olhar a pessoa com deficiência 

de outra maneira, sem medo do diferente, essa mudança é 

fundamental para a escola alcançar o seu objetivo de se tornar 

inclusiva. Para atender a esse desafio é essencial que a escola se 

configure em um espaço democrático, se transforme se 

organize por intermédio de ações, subsidiadas por políticas 

públicas que apoiem, orientem e destine recursos adequados, 

através do atendimento aos dispositivos legais que garantem á 

educação como direito de todos. 

Para que uma escola se torne inclusiva há que se 

contar com a participação consciente e responsável de toda a 

comunidade escolar na qual o educando vive. O processo de 

mudança tem um ponto decisivo por onde iniciar, a construção 

do projeto político – pedagógico. 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) é uma ferramenta 

que irá nortear a escola com a comunidade a quem vai atender. 

É no projeto pedagógico que a escola se posiciona em relação 

ao seu compromisso com uma educação de qualidade para 
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todos os seus alunos, inclusos ou não. É nele que se estabelece o 

vínculo entre a política educacional do município e a sociedade. 

Para Montoan (2003, p.35) “A reorganização das escolas 

depende de um encadeamento de ações que estão centradas no 

projeto político-pedagógico”. 

Entendemos, assim que, a escola inclusiva precisa ter 

uma organização específica no currículo, na organização, na 

estrutura e na prática, devendo ultrapassar as barreiras da 

exclusão, para isso deve acompanhar as mudanças sociais e 

cumprir as legislações. 

Devemos considerar que, para a inclusão escolar se 

efetive na escola, é necessário que a opção política do projeto 

político pedagógico (PPP), reúna um conjunto de ações 

pedagógicas e seja a de uma educação voltada para a inclusão 

de todos os educandos no movimento de transformação da 

realidade, para que estes atuem no processo de forma 

consciente, rompendo paradigmas, construindo assim uma 

escola democrática, de todos e para todos. 

O PROFESSOR E SEU PROCESSO DE 
FORMAÇÃO 

A formação de professores é tarefa, sem dúvida, 

essencial para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, 

para o enfrentamento dos desafios diversos que implicam a 

tarefa de educar. É tema de destacado valor quando a 
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perspectiva do sistema educacional é garantir a qualidade na 

educação. 

Na contemporaneidade, no cenário da educação, 

surgem diversos debates em relação à formação do professor, 

que é considerado como um importante elemento para a 

mudança da educação no país. Impossível falar em qualidade de 

ensino sem falar da formação do professor, tanto a inicial como 

a contínua, pois nesses cursos os professores ampliam e 

atualizam seus conhecimentos. 

Dessa forma, é convém salientar que, segundo 
BRASIL (2010, p.28), 

A formação de professores consiste em um 

dos objetivos do PPP. Um dos aspectos 

fundamentais é a preocupação com 

permanente de professores, demais 

profissionais que atuam na escola e também 

dos pais e da comunidade onde a escola se 

insere. 

Portanto, é a proposta pedagógica que assegura, na 

escola, a formação contínua do professor, como demais 

profissionais da educação, além dos familiares e a comunidade. 

Isso, porque a dimensão da proposta é política e inclusiva, 

porque concebe a escola como um espaço de todos e para todos, 

como forma de vencer os desafios, por exemplo, que se 

apresentam em relação à escola inclusiva. 



EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 555 

O professor encontra inúmeros desafios na sua 

atuação, pois as exigências são cada vez mais diversificadas, 

com a implantação das políticas públicas para a inclusão escolar 

de alunos com deficiência, levantou a necessidade de se 

discutir e promover uma reflexão sobre a educação, e sobre 

a formação docente inicial e continuada. Os alunos dos cursos de 

licenciatura em pedagogia devem ter acesso aos conhecimentos 

necessários sobre as deficiências, inclusão e práticas 

pedagógicas durante o curso, o que está presente na legislação 

como exigência de formação. 

Na Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 

2001, há orientações legais para a formação docente. 

Conhecimentos sobre inclusão devem ser garantidos a todos os 

professores em formação e também em formação continuada. 

As transformações históricas, sociais, políticas e 

econômicas ocorridas nos últimos anos transformaram as 

pessoas, a sociedade e também a educação. A educação passou 

a ser um direito de todos, ou seja, dos que antes eram 

excluídos. Nesse sentido, a formação continuada do professor, 

deve ser um compromisso dos sistemas de ensino 

comprometidos com a educação inclusiva. 

Nessa perspectiva, é necessário assegurar aos 

professores, formação para que sejam aptos a elaborar e a 

implantar novas propostas e práticas de ensino para 

responderem as características e necessidades específicas de 
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seus alunos, incluindo aquelas evidenciadas pelos alunos com 

deficiência. A formação docente é elemento central para elevar 

a qualidade da educação no Brasil, na perspectiva da 

implementação da política da educação inclusiva. 

É mister que o professor seja comprometido com o 

desenvolvimento do processo de inclusão. De acordo com a 

política de formação de professores explicitadas na lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei 9.394/96, a 

formação do professor precisa estar fundamentada em uma 

educação para o convívio social entre diferentes culturas 

reconhecendo os valores e os direitos da humanidade. 

Nessa perspectiva, o professor precisa estar envolvido, 

comprometido com seu crescimento profissional, além de 

buscar novos conhecimentos, na medida em que se sentir 

instigado pela vontade ou necessidade de aprender e renovar 

suas ferramentas pedagógicas, de modo a ocorrer resultados 

positivos, podendo desenvolver capacidades que promovam um 

relacionamento de igualdade no âmbito escolar e social. 

Carvalho (2001, p.161) corrobora com a concepção da 
formação contínua afirmando ser:  

Uma estratégica que nos permite desalojar o 
estatuído, substituindo-o por novas teorias e 
novas práticas alicerçadas em outra leitura de 
mundo e, principalmente, na crença da infinita 
riqueza de potencialidades humanas. (As 
nossas e as dos nossos alunos). 
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Dessa forma, a formação contínua é vista como um 

processo necessário ao longo da vida profissional, entretanto, 

no decorrer dos avanços profissionais é necessário reconhecer e 

concretizar a importância de buscar e adquirir sempre novos 

aprimoramentos de conceitos, práticas e ideias que norteiam a 

prática pedagógica. 

Diante da realidade em que vivenciamos pensar em 

formação continuada leva o professor a reavaliar seus 

objetivos, métodos e conteúdos, sendo antes de tudo um 

pensador reflexivo, associado o seu prática, confrontando os 

conhecimentos já existentes com os novos, sabendo valorizá-lo 

para que haja um elo de informações, não perdendo de vista 

que o mesmo traduz sua compreensão das experiências 

cotidianas e sociais em aprendizagem escolar. Nesse contexto, 

Freire (2016, p.30), enfatiza o seguinte: 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem 

ensino. Esses que fazeres se encontram um no 

corpo do outro. Enquanto ensino, continuo 

buscando, reprocurando. Ensino porque 

busco, porque indaguei, porque indago e me 

indago. Pesquiso para constatar, constatando, 

intervenho intervindo, educo e me educo. 

Pesquiso para conhecer o que ainda não 

conheço e comunicar ou anunciar a novidade. 

Dessa forma, percebemos que há quebra constante de 

paradigmas na educação e o professor está sempre 

acompanhado e redirecionado à sua formação, procurando 
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atender a atual perspectiva na qual ele se depara diariamente no 

sentido de estar sempre refletindo e sabendo com clareza os 

caminhos que deve seguir para que haja sucesso na atualização 

dos saberes adquiridos na formação contínua. Toda formação 

deve ser basilar ao processo inclusivo. 

Assim, convém ao professor procurar ser criativo, 

instigador, rigorosamente curioso, humilde e persistente. Cabe 

ao professor, de modo especial, refletir sobre o importante 

papel que desempenha na construção da sociedade, mas 

também, motivado por sua atuação, construir competências 

necessárias para tornar-se um agente transformador, pois os 

desafios são muitos, dentre estes, os relativos à sala de aula, de 

forma a permitir a inclusão entre alunos com e sem deficiência, 

além de permitir a cada aluno avançar no seu próprio ritmo e 

realizar aprendizagem significativa. 

RESULTADO E DISCUSSÕES 
Para melhor sistematização dividimos a análise em 

categorias, assim organizadas: conceito de inclusão e alunos 

com deficiência em sala; promoção da inclusão; formação 

inicial e contínua; dificuldades para trabalhar com alunos com 

deficiência e o projeto político pedagógico e o favorecimento 

da inclusão. 

A inclusão contempla o direito a educação, à igualdade 

de oportunidades e de participação. Nessa perspectiva, 

Carvalho (2004, p.159), menciona que “o direito é a igualdade 
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de oportunidades, respeitada a diversidade humana e a 

multiplicidade de interesses e necessidades de cada um”. A 

professora investigada compreende o conceito de Educação 

Inclusiva. Reconhece que na inclusão todos os alunos são 

pertencentes, de direito, da classe regular, sejam quais forem 

suas características pessoais e/ou limitações. 

Diante disso, o processo de inclusão de alunos com 

deficiência na escola regular constitui a forma de 

democratização máxima de oferecimento de oportunidades 

educacionais para todos. 

Em relação à promoção da inclusão em sala de aula, a 

professora respondeu que sente dificuldades para realiza-la, 

entretanto, busca novas estratégias para que todos os alunos 

possam aprender, respeitando o seu ritmo. Isto se confirma em 

Mantoan (2003, p.38), ao dizer que “O sucesso da 

aprendizagem está em explorar talentos, atualizar 

possibilidades, desenvolver predisposições naturais de cada 

aluno”. 

A professora colaboradora afirmou não ter no 

componente curricular da sua formação inicial disciplinas 

voltadas para a Educação Especial/Inclusiva, mas considera 

importante buscar novos conhecimentos para a melhoria da sua 

prática. Freire (2016, p.40). “É pensando criticamente na 

prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima 

prática”. 
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A construção de novos saberes possibilita ao professor 

a atualização e a transformação de sua prática pedagógica, ou 

seja, a formação como continuação de sua pesquisa e 

aprendizado se faz necessária, o professor precisa estar 

constantemente pesquisando, se preparando e se formando 

continuamente. 

Sobre as dificuldades para trabalhar com a inclusão em 

sala, a professora se referiu a falta de diagnóstico, alegando que 

a partir deste, teria maiores condições de desenvolver 

estratégias que respondessem às necessidades específicas de 

seus alunos. Corroborando, Ferreira (2016, p.40), salienta que: 

A inclusão não depende de diagnóstico ou 

categorias de deficiências baseadas em níveis 

de habilidade/capacidades do aluno e não 

segrega ou discrimina nenhuma criança com 

base nas suas características individuais. Ao 

invés disso, a inclusão cria oportunidades 

contínuas para todos os alunos aprenderem 

por meio do uso de estratégias diversificadas 

de ensino ao mesmo tempo em que cria bases 

firmes para a melhoria da escola e para a 

capacitação continua dos professores. 

É evidente que a falta de diagnóstico não pode ser 

vista como uma dificuldade, impedindo o aluno de ter acesso 

ao conhecimento, é fundamental que todas as crianças 

aprendam juntas, sempre que possível, independentemente de 

quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter. 
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Ao ser indagada se o Projeto Político Pedagógico 

(PPP) favorece a aplicação de ações que contemplam a inclusão 

escolar, a professora colaboradora disse que deve orientar e 

estabelecer metas que favoreçam o direito de aprendizagem, 

possibilitando ao aluno com deficiência a interação e o respeito. 

Para Carvalho (2004, p.158), o PPP pode ser comparado à 

identidade da escola na revelação da sua intencionalidade 

educativa. Para isso, deve prever a oportunidade de educação 

para todos. 

CONCLUSÕES 
A inclusão surge no cenário educacional como uma 

nova perspectiva que envolve profunda reflexão a respeito da 

educação, do ensinar e do aprender para todos, 

independentemente das limitações que apresentam. Em relação 

aos objetivos propostos, podemos afirmar que foram 

alcançados. Constatamos algumas dificuldades investigada 

enfrentadas pela professora em sala de aula para promover a 

inclusão escolar, que o aluno só poderá ser considerada parte 

do processo de aprendizagem, a partir do momento em que o 

professor tiver o olhar e o desenvolvimento de estratégias 

inclusivas em relação a ele. Para isso, o professor deve ser um 

aprendiz permanente zelando pela formação contínua e, 

finalmente, a escola precisa legitimar o processo inclusivo a 

partir da sua proposta pedagógica. 
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RESUMO 

A inclusão do aluno surdo em turmas regulares de ensino é uma 
temática que vem sendo discutida ao longo de décadas, cuja 
preocupação consiste em viabilizar a integração global da pessoa 
surda no contexto educacional brasileiro. Assim, esse estudo tem 
por objetivo analisar os desafios enfrentados pelo professor de 
Língua Portuguesa do 6º ano de uma escola pública do Ensino 
Fundamental diante da inclusão do aluno surdo na rede regular de 
ensino. Para tanto, utilizou-se a pesquisa de abordagem 
qualitativa, do tipo bibliográfico e descritivo. E, como 
instrumentos de produção dos dados, utilizou-se observações em 
sala de aula e entrevista semiestruturada com a professora 
colaboradora dessa pesquisa. A análise dos dados fundamentou-
se nos aportes teóricos de Andrade (2001), Freire e César (2018), 
Lima (2018), e outros. Observou-se, dentre outros resultados, que 
o maior entrave identificado pela professora é a barreira 
comunicativa existente entre ela e o aluno surdo, o que demonstra 
ser imprescindível ao profissional de educação o domínio da 
Língua Brasileira de Sinais – Libras, tanto para que a 
comunicação se efetive, quanto para mediar os conhecimentos de 
maneira satisfatória. Acredita- se que esse estudo contribuirá 
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para ampliar a compreensão acerca dos desafios e das 
possibilidades do professor no processo de inclusão do aluno 
surdo. 

Palavras-chave: Inclusão. Aluno surdo. Libras. 

ABSTRACT 

The inclusion of the deaf student in regular teaching group is a 
topic that has been discussed for decades, whose concern to make 
possible the global integration of the deaf person in the Brazilian 
educational context. Therefore, the purpose of this study is to 
analyze the challenges faced by the Portuguese Language teacher 
in the 6th grade at a public school elementary school in the face of 
inclusion of the deaf student in the regular public schools. For 
this purpose, we used a qualitative approach research, 
bibliographical and descriptive research. And, like the 
instruments of data production, we used the observations in the 
classroom and semi-structured interview with a teacher 
collaborator in this research. Data analysis was based on the 
theoretical contribution; Andrade (2001), Freire and César 
(2018), Lima (2018), and others. It was observed, among another 
result of this research that the highest barrier  identified for 
teacher is the communication between her and deaf student, It 
shows to be important the professional teaching to learn Brazilian 
Sign Language - Libras, both for communication to take effect, to 
mediate knowledge in a satisfactory way. It is believed that this 
study will contribute to expander understanding about the 
challenges and possibilities that teacher in the inclusion process 
of the deaf student. 

Keywords: Inclusion. Deaf Student. Brazilian Sign Language. 
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INTRODUÇÃO 

A inclusão do aluno surdo em turmas regulares de 
ensino é considerado um processo ainda dependente de 
efetivação, destacando a problemática da comunicação como 
um dos elementos responsáveis pela exclusão, pois a falta de 
interação entre os alunos surdos, o professor e os  alunos 
ouvintes prejudica significativamente o desenvolvimento do 
processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, deve-se 
ressaltar que, embora sejam evidentes os avanços em termos 
de legislação e as buscas por melhorias em relação às 
condições educacionais do aluno surdo, inúmeros obstáculos 
ainda permeiam a inserção desse aluno nas salas regulares de 
ensino, em especial os relacionados aos professores, 
considerados os principais mediadores do processo 
educacional. 

A entrada de alunos surdos nas salas regulares exige 
atenção em relação às diferenças e peculiaridades linguísticas 
desses alunos, especialmente pelo professor, o qual deve 
promover a interação em sala de aula, como forma de 
assegurar o sucesso dos alunos no processo de ensino     e 
aprendizagem. Tal interação com o aluno surdo será 
promovida pelo conhecimento da Língua Brasileira de Sinais 
– Libras, pois seu uso, por todos que convivem com o aluno 
surdo, permite sua inserção no contexto social, bem como o 
desenvolvimento de vínculos afetivos com seus pares e com as 
outras pessoas. Assim, o professor que recebe o aluno surdo 
em sua sala de aula, precisa  ter conhecimento de Libras, visto 
que é por intermédio dela que acontecerão as primeiras 
relações desse aluno com seus colegas de turma e com o 
próprio professor. Entretanto, a realidade parece ser outra. 

Nesse contexto, a educação de surdos, como proposta 
bilíngue deve  ser constituída por um currículo pautado em 
atividades visuais e espaciais, com o objetivo de garantir aos 
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alunos surdos o acesso a todo conteúdo escolar na Libras. A 
concepção bilíngue deve fazer parte do processo de 
alfabetização desse aluno, o qual deve adquirir e compreender 
a Libras, como sua língua materna, em conjunto ou 
primeiramente, à aprendizagem de sua língua pátria, a Língua 
Portuguesa. Diante da temática abordada, esse estudo traz 
como questionamento a seguinte pergunta: quais as 
dificuldades enfrentadas pelo professor de Língua Portuguesa 
do Ensino Fundamental na inclusão do aluno surdo em sala 
regular? 

Na tentativa de responder a tal questionamento, 

delineamos essa pesquisa que tem por objetivo geral analisar as 

dificuldades enfrentadas pelo professor de Língua Portuguesa 

do 6º ano de uma escola pública do Ensino Fundamental diante 

da inclusão do aluno surdo na rede regular de ensino. 

Especificamente, buscou-se identificar o perfil do docente de 

Língua Portuguesa que atende alunos surdos e as dificuldades 

enfrentadas pelo professor de Língua Portuguesa na inclusão do 

aluno surdo na sala regular, bem como compreender a realidade 

do professor de Língua Portuguesa na rede regular de ensino 

diante do processo de inclusão de alunos surdos. 

Para a realização dessa pesquisa, utilizou-se a 

abordagem qualitativa, do tipo bibliográfica e descritiva. E, 

como instrumentos de produção dos dados, utilizou-se 

observações em sala de aula e entrevista semiestruturada com a 

professora colaboradora dessa pesquisa. A análise dos dados 
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fundamentou-se nos aportes teóricos de Andrade (2001), Freire 

e César (2018), Lima (2018), e outros. 

Acredita-se que essa pesquisa é de fundamental 

importância pessoal e profissional, pois representa um 

acréscimo de conhecimentos sobre o tema, que além de atual 

precisa ser discutido pelos educadores e por toda a sociedade. 

Ainda é preciso superar muitos problemas para que a inclusão 

verdadeiramente se efetive, dentre deles a falta de intérprete em 

algumas escolas, do reconhecimento da individualidade da 

criança surda, da classificação do seu nível de surdez, de 

participação dos familiares nas atividades escolares, e 

principalmente, é preciso superar a falta de interação e de 

conhecimentos linguísticos pelos surdos e pelos ouvintes com 

os quais convive.  

Assim, esse trabalho está organizado em quatro partes: 

a primeira trata-se da revisão de literatura, ou seja, traz os 

pressupostos teóricos que fundamentaram a pesquisa, o qual se 

subdivide em Educação bilíngue e a inclusão escolar dos 

surdos; e o papel docente na inclusão bilíngue do aluno surdo 

no ensino regular. A segunda aborda a metodologia e os 

procedimentos metodológicos utilizados para a produção dos 

dados. A terceira apresentando a análise e discussão dos dados 

produzidos. Por fim, as considerações finais. 
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REVISÃO DA LITERATURA 

A Educação Bilíngue e a inclusão escolar dos 
surdos 

Um dos assuntos mais debatidos no contexto 
educacional, na concepção de Silva, Silva e Silva (2008, p. 262) 
é a atual Política Nacional de Educação Inclusiva (PNEI), 
merecendo especial atenção a experiência de alunos surdos, “em 
razão de sua condição linguística e cultural”. De acordo com as 
autoras, conscientes da essencialidade da Língua Brasileira de 
Sinais – Libras, líderes de movimentos surdos, profissionais da 
Educação e a própria população surda “advogam a necessidade 
de um modelo educacional que conceba a centralidade dessa 
língua nas práticas educacionais”. 

Aliado a isso, Silva, silva e Silva (2008, p. 262) 
acrescentam que, após décadas de “ênfase oralista”, hoje, são 
predominantes os projetos bilíngues na Educação de surdos, “em 
que a inclusão social e educacional desses alunos parte do 
respeito à sua condição bilíngue e bicultural viabilizada pela 
prioridade da Libras nos processos de ensino aprendizagem”. 
Historicamente, Gonçalves e Festa (2018, 

p. 3) também ressaltam que o bilinguismo surgiu na década de 
1980, como resultado de pesquisas fundamentadas nas línguas 
de sinais e nas comunidades surdas, observando que, “na 
filosofia educacional bilíngue aplicada à Educação de Surdos, a 
língua falada no país é ensinada como segunda língua (L2)”. 

No Brasil, o direito dos surdos à Educação Bilíngue, é 
disposto pelo Decreto Federal nº 5626, de 22 de dezembro de 
2005. Segundo Freire e César (2007, p. 4), o sistema bilíngue traz 
a perspectiva de que o aluno surdo possa dispor e desenvolver a 
língua gestual da sua própria comunidade surda e a língua pátria da 
sociedade de ouvintes em que faz parte (em suas formas oral 
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e/ou escrita). De acordo com as autoras, o sistema bilíngue vindo 
do “âmago dos ideais inclusivos” e parecendo se revelar para 
muitos estudiosos a “opção educativa mais vantajosa” para esse 
tipo de aluno, é também capaz de promover os reconhecimentos 
entre surdos e ouvintes, como modo “de se calarem atitudes 
mútuas de tolerância e respeito por formas diferentes de estar, de 
se relacionar e de comunicar”. Para Silva, Silva e Silva (2008): 

Considerando como uma proposta filosófica 
de educação para os surdos, o bilinguismo 
apresenta-se de forma crescente no cenário 
educacional. Ele é responsável por 
transformações da concepção ideológica sobre 
a surdez e uma revolução na organização do 
processo de inclusão escolar, pois evidencia a 
centralidade da língua de sinais no processo de 
escolarização do surdo. (SILVA, SILVA E 
SILVA, 2008, p. 262). 

De acordo com as autoras, então, o bilinguismo é uma 
proposta de base filosófica, com tendência crescente no 
contexto pedagógico, sendo importante para a inclusão escolar 
do surdo. Na mesma linha de defesa do bilinguismo na 
Educação de Surdos, Gonçalves e Festa (2018, p. 4 - 5) “partem 
do pressuposto desse sistema apresentar a proposta “mais 
adequada” para esse tipo de Educação”, visto ser considerada a 
língua de sinais como “língua natural e parte desse pressuposto 
para o ensino da língua escrita”. Nas palavras dos autores, é 
assegurada a importância da Educação Bilíngue na inclusão 
escolar dos surdos: 

A inclusão do aluno surdo no espaço escolar 
para o bilinguismo apresenta-se como uma 
proposta adequada para a comunidade, que se 
mostra disposta ao contato com as diferenças, 
porém não necessariamente satisfatória para 
aqueles que, tendo necessidades especiais, 
necessitam de uma série de condições que, na 
maioria dos casos, não tem sido propiciada 
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pela escola. (GONÇALVES; FESTA, 2018, 
p. 4 - 5) 

Como se vê, os autores defendem a proposta do 
bilinguismo como “proposta adequada” para aqueles que se 
mostram conscientes das diferenças, mas não consideram a 
mesma proposta “satisfatória” para os que têm necessidades 
especiais e também necessitam de uma série de apoios, que a 
maioria das escolas não oferece. 

Gonçalves e Festa (2018, p. 5) acreditam que “o ideal 
para que aconteça o processo de inclusão é um ambiente de 
colaboração em que as atividades são compartilhadas entre 
surdos e ouvintes, pois assim estarão sendo respeitadas e aceitas 
as diferenças individuais”. De acordo com os autores, a partir 
desse consenso, há uma necessidade de reflexão a respeito de 
uma “didática flexível que ofereça o mesmo conteúdo 
curricular e que respeite as especificidades do aluno surdo sem 
perda da qualidade do ensino e da aprendizagem”. Na 
concepção dos autores é preciso oferecer metodologias que 
favorecem a aprendizagem do aluno surdo, pois eles têm o 
direito de receber uma educação de qualidade tanto quanto os 
demais alunos. 

O papel docente na inclusão bilíngue do aluno 
surdo no ensino regular 

Em primeiro lugar é importante que o docente tenha a 
sensibilidade para compreender a importância de se 
comunicar com o aluno surdo em língua de sinais, visto que 
ele é o intermediador do processo de ensino e aprendizagem. 
Apesar de sabermos da importância do intérprete, ele não é o 
professor e não deve assumir essa responsabilidade. 

Ao tratar sobre a Educação Bilíngue para pessoa com 
surdez, Lima (2018, p. 11) observa que “o seu 
desenvolvimento pleno inclui proporcionar habilidades em 
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sua língua primária de sinais e na secundária escrita, ou seja, 
desempenho e competência das duas línguas”, dessa forma, 
para  a autora, o professor em seu papel social “necessita ter 
sensibilidade para acompanhar os passos, avanços, 
dificuldades e particularidades do aluno surdo considerando a 
sua inclusão em sala de aula”. Gonçalves e Festa (2018, p. 6) 
afirmam que o sucesso do aluno surdo na vida escolar depende 
do conhecimento do professor e de suas ações “acerca das 
singularidades linguísticas e culturais desse aluno”. E nas 
palavras dos próprios autores, “o professor é responsável por 
incentivar e mediar a construção do conhecimento através da 
interação com o aluno surdo e seus colegas”. 

Para Silva, Silva e Silva (2018, p. 263), a inclusão 
escolar do surdo “está diretamente relacionada com a presença 
e a promoção da língua de sinais na escola. Por outro lado, 
assumir esse princípio é um desafio pedagógico”, ou seja, 
embora a Libras seja uma das responsáveis pela inclusão 
escolar dos surdos, sua aplicação é um desafio para os 
professores, já que de acordo com os autores, “diante desses 
pressupostos, o trabalho do professor é frequentemente 
produzido pelos pesquisadores da área”. Gonçalves e Festa 
(2018, p. 6) acrescentam a necessidade da cultura surda “ser 
mesclada a outras culturas, nesse caso a dos ouvintes”, 
informando que esse processo acontece por meio das 
“relações socioculturais, da interação com outras pessoas no 
espaço escolar, por isso é preciso considerar a proposta 
bilíngue para surdos”, ou seja, nesse processo o bilinguismo é 
o recomendado visto que, segundo os autores: 

O intuito do modelo bilíngue é proporcionar 
uma identidade bicultural, pois permite ao 
Surdo desenvolver potencialidades dentro de 
sua cultura surda e criar interações, através 
dela, com a cultura ouvinte. Com 
representações de ambas, as comunidades 
interagem e criam na aula papéis pedagógicos 
diferentes, através desta inclusão de duas 



EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 573 

línguas e duas culturas diferentes 
(GONÇALVES; FESTA, 2018, p. 6). 

Como é percebido, os autores enfatizam o objetivo da 

educação bilíngue, por permitir uma “identidade bicultural”, 

um intercâmbio entre a cultura surda e a ouvinte, possibilitando 

a interação entre ambas e, consequentemente, a inclusão do 

aluno surdo, já que há também a inclusão das duas línguas. 

Nesse âmbito, Lima (2018, p. 10) cita algumas 

estratégias mediadoras de ensino que o professor pode adotar 

em relação ao aluno surdo, com destaque para a utilização da 

língua de sinais. A autora também defende que a inclusão 

escolar do aluno surdo não está resumida “na mera matrícula e 

inserção na turma regular”, mas requer que a escola como um 

todo e os alunos ditos normais estejam incluídos neste 

processo, Dias, Silva e Braun (2009, p.112) também apontam 

algumas opções que podem ser aplicadas pelo professor na 

inclusão escolar do aluno surdo na sala regular com proposta 

bilíngue, caso de “designar um colega de classe para que um 

aluno tenha compreendido as orientações transmitidas 

oralmente fazendo-o repetir o que foi dito”, o que é uma opção 

circunstancial, já que nem sempre se conta com um aluno do 

exemplo citado. 

Nessa linha de informação, Silva, Silva e Silva (2018, 

p. 263) destacam a relevância da presença do professor e do 
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intérprete “para o encaminhamento da escolarização dos 

surdos” no momento de sua matrícula, outra indicação 

circunstancial. Entretanto, as autoras observam que a presença 

do intérprete “dissociada de uma circularidade da língua de 

sinais no interior da escola não garante uma efetiva inclusão 

dos alunos surdos”, ressaltando que estes alunos, muitas vezes 

“não estabelecem relações sociais efetivas, pois seus 

professores, os companheiros de classe e os funcionários são 

ouvintes”. E destacam que o tratamento das abordagens 

pedagógicas tem sido “reiteradamente” debatido nos estudos 

sobre o bilinguismo, colaborando com a “reflexão e proposição 

de novos caminhos” na Educação dos Surdos, isto é, relevando 

o bilinguismo como alternativa ideal nesse tipo de Educação. 

Silva, Silva e Silva (2018, p. 263-269) somando aos 

seus comentários, informam serem “aspectos sinalizados em 

recentes esforços investigativos” o papel do professor e do 

intérprete, as formas de promoção da língua de sinais na escola 

e o “desenvolvimento de metodologias específicas para a 

aprendizagem dos surdos”. De acordo com as autoras, não há 

uma “diretriz ou um modelo já consolidado de como deve ser a 

Educação de Surdos, e neste sentido, a sensação dos 

professores é de limitações na formação para o atendimento 

desse alunado diante de sua peculiaridade linguística”. Aliado a 

isso, constatam: 
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Os professores do ensino regular tendem a 
transferir a responsabilidade de ensinar aos 
surdos para os professores da Educação 
Especial, que são responsáveis pelas salas de 
recursos. Assim, o aluno surdo é prejudicado 
por receber uma carga excessiva de aulas. 
Além disso, não são raras as situações em que 
o surdo se torna mero copiador dos conteúdos 
tratados na sala regular. Tal fato provoca 
descontentamento com as práticas educativas 
disponíveis para esses sujeitos (SILVA; 
SILVA; SILVA, 2018, p. 263-269). 

As autoras, então, questionam o fato de o professor de 
ensino regular transferir a responsabilidade de educar os surdos 
aos professores da Educação Especial e, como consequência 
disso, o aluno surdo é o prejudicado, incluindo aí que esse é um 
dos motivos do “descontentamento” diante das práticas 
pedagógicas aplicadas aos surdos. 

Freire e César (2018, p. 20-21) apresentam como 
requisito fundamental da inclusão do aluno surdo na escola 
regular o forte apoio no seu “desenvolvimento linguístico e nas 
competências de leitura e escrita, para que possam apropriar 
com sucesso o currículo escolar”, ou seja, são destacados o 
conhecimento linguístico e as capacidades de leitura e escrita 
do surdo. Dessa forma, na concepção das autoras, os 
professores do ensino regular “têm que se encontrar 
sensibilizados para as necessidades educacionais, 
comunicacionais e acústicas dos alunos surdos”, com o objetivo 
de um desenvolvimento eficiente, estratégias e atividades de 
aprendizagem, sendo da responsabilidade desse professor 
“adaptar estratégias e atividades às características dos seus 
alunos, inclusive dos alunos surdos, avaliar o seu desempenho e 
alterar essas estratégias e atividades quando aparecem que estas 
não dão os resultados previstos ou desejados”. 
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Arrematando os comentários, Lima (2018, p. 10 -11) 
ressalta que, diante das problematizações que correspondem às 
“singularidades e necessidades desta clientela, a Libras presente 
no espaço escolar fará toda diferença para o aluno e já é um 
ponto de partida para bem acolhê-lo”, o que se trata de uma 
realidade, em razão da Educação Bilíngue escolar doa surdos é 
consideravelmente dependente do papel docente, em especial na 
inclusão do surdo no ensino regular, assuntos descritos no 
momento. 

METODOLOGIA 

A metodologia de uma pesquisa envolve a definição 
dos métodos e das técnicas que serão utilizadas para a 
realização do trabalho. De forma mais específica, o método 
pode ser definido como “um conjunto de processos, ou de 
procedimentos gerais, baseados em princípios lógicos e 
racionais que permitem o seu emprego em várias ciências” e as 
técnicas como “um conjunto de normas usadas especificamente 
em cada fase do conhecimento” (ANDRADE, 1999, p. 20). 

Para alcançar o objetivo proposto nesse estudo, o qual 
consiste em analisar as dificuldades enfrentadas pelo professor 
de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental de uma escola 
pública, diante da inclusão do aluno surdo em sala de aula 
regular, foi adotada a abordagem qualitativa de pesquisa. De 
acordo com Gerhardt e Silveira (2009, p. 32) essa modalidade 
de pesquisa tem como objetivo “os aspectos da realidade que 
não podem ser quantificados”. Dessa forma, na busca de 
maiores esclarecimentos acerca do objeto de estudo, fez-se uso 
de uma pesquisa de campo que, para Andrade (2001, p. 127), 
como o próprio nome designa, sua coleta de dados é realizada 
em campo, “onde ocorrem espontaneamente os fenômenos, 
uma vez que não há interferência do pesquisador entre eles”. 

Esse estudo caracteriza-se também por ser uma 
pesquisa bibliográfica e descritiva. Bibliográfica, por se valer 
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de um material já publicado a respeito de suas temáticas, pois 
como afirma Severino (2007, p. 122) a pesquisa bibliográfica é 
aquela que se verifica “a partir do registro disponível, decorrente 
de pesquisas anteriores, em documentos impressos como livros, 
artigos, tese etc.”. Também é descritiva, em razão de sua 
proposta descrever a concepção de uma professora de Língua 
Portuguesa a respeito das dificuldades encontradas em sua 
prática pedagógica diante da inclusão do aluno surdo em sala 
regular. Para Costa e Costa (2014, p. 36) esse tipo de estudo é o 
“mais tradicional não busca interferir na realidade estudada”. 

A pesquisa foi realizada no município de Parnaíba-PI, 
com uma professora de Língua Portuguesa de uma escola 
pública de Ensino Fundamental. O instrumento de coleta de 
dados utilizado foi a entrevista semiestruturada, que segundo 
Andrade (2001, p. 32-33) tem por objetivos, dentre outros, 
“identificar opiniões sobre fatos ou fenômenos; determinar, 
pelas respostas individuais, a conduta previsível em dadas 
circunstancias”. Nesse tipo de pesquisa o informante “tem a 
liberdade total para revelar experiências ou apresentar opiniões. 
O pesquisador limita-se a incentivar o informante a falar sobre 
descriminado assunto, sem forçá-lo a responder”. 

Para a análise dos dados utilizou-se dos conceitos da 
Análise de Conteúdo – AC de Bardin (1997) que, de acordo com 
Farajo e Fonfoca (2018, p. 2-4), Laurence Bardin (a pioneira nesse 
tipo e análise) considera a AC “um conjunto de técnicas de análise 
das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e 
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. Segundo os 
autores, a AC “historicamente, produz sentidos e significados na 
diversidade da amostragem presentes no mundo acadêmico”, o que 
fundamento sua aplicação nesta pesquisa. 

Convém observar que este trabalho foi realizado em 
dois momentos, sendo o primeiro deles com a apresentação de 
proposta de estudo à escola e à professora participante, e o 
segundo com a entrevista, informando-lhes do seu caráter 
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sigiloso com vistas à preservação de identidades e os 
agradecimentos antecipados pelas suas atenções e prontidões. 

ANÁLISE DE DADOS 

Inicialmente identificamos o perfil profissional da 
professora participante da pesquisa, a qual possui Licenciatura 
em Letras/Português, é especialista em literatura brasileira, 
leciona a disciplina de Língua Portuguesa e trabalha com 
alunos surdos há praticamente um (1) ano em uma escola da 
rede pública do município de Parnaíba-PI. A entrevista foi 
desenvolvida de acordo com a disponibilidade e prontidão da 
professora em nos atender. 

A seguir apresentamos as perguntas e as respostas da 
professora. 

Com o objetivo de conhecer acerca da formação da 
professora para trabalhar com alunos surdos, foi perguntado se 
ela já havia participado de algum curso que abordasse 
deficiência auditiva ou de alguma oficina ou curso de Libras. 
Ao que a professora respondeu: “tenho curso básico e 
intermediário de Libras”. (PROFESSORA). 

Observa-se que a professora tem algum conhecimento 
para o trabalho com alunos surdos. Entretanto, sabe-se que um 
curso básico de Libras não é suficiente para dominar a língua 
de sinais. Dorziat (1999, p. 187-188), ao realizar um estudo 
com 13 professoras de surdos em duas grandes instituições de 
ensino, na cidade de São Paulo, apresentou como resultado a 
formação acadêmica das professoras aliadas às especializações, 
caso dos cursos básicos e intermediários adquiridos pela 
professora entrevistada nesse trabalho. Tal fato leva à crença de 
que há necessidade de uma maior conscientização em relação à 
formação e ao trabalho com alunos surdos, visto que tanto o 
resultado da pesquisa da autora quanto o obtido neste trabalho 
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remetem a um preparo, com a obtenção de cursos, para o 
trabalho com alunos surdos por parte dos professores. 

Nessa linha de análise, Santos e Silva (2016, p. 8) 
prescrevem que “deve haver uma conscientização da 
importância da Libras no ambiente acadêmico, para que, 
realmente o aluno obtenha conhecimentos e práticas inclusivas 
de forma efetiva e não só façam parte de um discurso 
alienado”. E, ao que parece, a professora participante deste 
trabalho é parte dessa conscientização também reportada à 
inclusão com perspectiva bilíngue que, nos comentários de 
Quadros (2005, p. 35), podem ser implicitamente vistas na 
característica da resposta taxativa da professora, embora não lhe 
tenha perguntado sobre educação bilíngue, que pode também ser 
uma das dimensões que a autora evoca, quando categoricamente 
esclarece: 

Assim, a educação de surdos na perspectiva 
bilíngue toma uma forma que transcende as 
questões puramente linguísticas. Para além da 
língua de sinais e do português, esta educação 
situa-se no contexto de garantia de acesso e 
permanência na escola. Essa escola está sendo 
definida pelos próprios movimentos surdos: 
marca fundamental da consolidação de uma 
educação de surdos em um país que se 
entende equivocadamente monolíngue. O 
confronto se faz necessário para que se 
constitua uma educação verdadeira: 
multilíngue e multicultural. Assim, no Brasil, 
o “bi” do bilinguismo apresenta outras 
dimensões (QUADROS, 2005, p. 35). 
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Em seguida foi perguntado à professora sobre as 
dificuldades que ela enfrenta em sua prática pedagógica com o 
aluno surdo. A professora responde que, embora tenha curso 
básico e intermediário de Libras, também se questiona diante 
das dificuldades enfrentadas, isto é, “quais os métodos usar 
para passar o conteúdo para eles? Mas temos ajuda da 
intérprete” (PROFESSORA). Percebe-se, então, que a prática 
pedagógica da professora parece ter objetivos inclusivos, já que 
reflete sobre os métodos a serem aplicados e tem consciência de 
recorrer à intérprete, bem como reconhece a importância do 
papel da intérprete em sala de aula. A esse respeito Couto e 
Almeida (2018, p. 14) destacam que: 

Muitos professores sentem-se acostumados com 
alunos surdos e ainda com intérpretes em sala 
de aula. No entanto, não significa que a 
inclusão esteja garantida. Pelo contrário, a 
inclusão escolar deve partir de uma proposta de 
ensino com possibilidades ampliadas a partir do 
aluno surdo, para então contribuir também com 
alunos ouvintes. Alguns professores acham que 
Libras é apenas fazer mímicas. Há professores 
que, no primeiro momento, ao se depararem 
com alunos surdos em uma de suas turmas, 
decidem querer aprender Libras. Entretanto, 
quando começam a se relacionar com intérpretes 
e mesmo com surdos, passam a ver que 
realmente trata-se de uma língua. 

Gonçalves e Festa (2013, p. 8) também se reportam à 
metodologia do professor no processo de ensino de alunos 
surdos, segundo os autores “cabe ao professor utilizar 
estratégias como: aplicar metodologia de ensino; usufruir de 
recursos diferenciados e formas de avaliação adequadas, de 
maneira a tentar diminuir a desigualdade e valorizar a 
diversidade”. 

Também se questionou em relação ao acontecimento 
do feedback entre a professora participante e os alunos surdos, 
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sobre isso ela respondeu que “eles são participativos. Porém, 
têm mais afinidade com a intérprete” (PROFESSORA). Logo, 
mais uma vez fica confirmada a necessidade do conhecimento 
de Libras por parte dos professores e a importância de um 
intérprete em sala de aula. A afinidade com a intérprete citada 
pela professora participante nos permite compreender que há 
troca de experiências entre ambas. Para Marques (2005, p. 8), 
no processo de educação de surdos: 

Cabe ao docente exercer práticas 
determinadas no processo de aprendizagem, 
com metodologia, adaptações curriculares, 
propondo estratégias que estabelecem a 
relação professor-aluno como agentes do 
conhecimento, oferecer aos alunos surdos o 
uso habitual da língua, nos mais diversos 
contexto. Dentro das ações docentes, 
evidenciar momentos de troca de experiência. 

Com o intuito de saber como a professora se sente em 
relação à sua comunicação com surdos, foi perguntado se estava 
preparada para trabalhar com aluno surdo. Ao que se obteve a 
seguinte resposta: “não, pois ainda sinto dificuldade de me 
comunicar com eles” (PROFESSORA). Percebe-se que a 
professora interage bem com o aluno surdo por conta da 
intérprete, talvez por isso sinta dificuldades em se comunicar, 
pois não exercita o uso da língua de sinais. Marques (2005, p. 
11-12) adverte que, sendo a maioria dos professores ouvintes, 
“o método geralmente usado é o oral e consequentemente não 
passa por ajustes de comunicação e de recursos didáticos”. A 
autora também acrescenta que “quando o intérprete se faz 
presente na sala delegam ao mesmo as funções que o professor 
deveria assumir, já que o intérprete de Libras não é professor”, 
o que Lacerda (2000, p. 17) já havia enfatizado: 

A presença do intérprete não assegura que 
questões metodológicas, levando em conta a 
surdez e os processos especiais/próprios de 
acesso ao conhecimento, sejam consideradas, 
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ou que o currículo escolar sofra ajustes para 
contemplar peculiaridades e aspectos culturais 
da comunidade surda. 

A professora acrescenta que não está preparada para o 
trabalho com o aluno surdo, pois segundo ela é um trabalho 
bastante peculiar. Marques (2005) salienta que a utilização da 
língua  do surdo é necessária ao professor, além de ser 
imprescindível a adaptação e utilização de estratégias que 
promovam os mesmos direitos e o acesso aos mesmos 
conhecimentos que os demais alunos ouvintes. 

Ao ser questionada sobre os recursos que utiliza em 
sua prática pedagógica, a professora respondeu: “uso 
Datashow, quadro, realizo atividades em grupo, etc.” 
(PROFESSORA).  Tais recursos são considerados adequados 
por promover ao aluno surdo, além de um desenvolvimento no 
seu ensino e aprendizagem, uma maior interação dentro e fora 
da sala de aula (escola). Na pesquisa de Santos e Silva (2016, 
p. 9), com o objetivo de observar as práticas pedagógicas e a 
inclusão de crianças surdas em uma escola pública de 
Parnaíba, o autor aponta que “a integração no ambiente 
escolar tem como alvo inserir o aluno surdo e desenvolver 
atividades capazes de favorecer a aprendizagem” parecendo 
ser a orientação acatada pela professora entrevistada, já que os 
recursos utilizados por ela são capazes de integrar o ambiente 
escolar ao aluno surdo, favorecendo-o a aprendizagem. 

Em seguida, foi perguntado à professora que ações a 
escola tem desenvolvido para auxiliar no trabalho com aluno 
surdo e como o intérprete auxiliava o seu trabalho como 
professora de Língua Portuguesa. A professora foi categórica 
ao destacar que “há intérprete todos os dias e em todas as 
aulas, mas a escola não ajuda em nada”. Dessa forma, a 
professora evidencia a presença de intérprete em todas as salas 
de aula que tem alunos surdos, mas ressalta que a escola 
poderia contribuir mais. Entretanto, a professora não informou 
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que tipo de ajuda a escola deveria  oferecer, o que pode 
levantar a hipótese de que a professora não está conformada 
com  os recursos disponibilizados pela escola, já que para ela a 
escola “não ajuda em nada”, o que leva à essa síntese. Em 
relação às dificuldades de inclusão por parte das escolas, 
Vargas e Gobara (2018, p. 7-12), enfatizam que: 

A proposta da inclusão em escolas regulares 
ainda não acontece plenamente e o mínimo 
que se pode fazer para que isso aconteça é 
preparar as escolas e os professores para 
receber estes alunos para poder pensar na 
inclusão de fato, pois estes alunos só estarão 
incluídos se conseguirem aprender e tiverem 
as mesmas oportunidades de acesso à 
informação que os outros alunos ou buscar 
outras formas alternativas que possam 
realmente garantir uma via de inclusão de 
fato, pois estes alunos só estarão incluídos se 
tiverem as mesmas oportunidades de acesso à 
informação e formação que os demais alunos. 

Percebe-se que ainda há muito a ser feito para que haja 
uma verdadeira inclusão do aluno surdo, a escola não pode 
acreditar que somente ter intérprete na sala de aula é suficiente, 
assim como os professores não podem ver o intérprete como o 
professor do aluno surdo. Todos precisam assumir suas 
responsabilidades nesse processo. É necessário ter consciência 
de que professores e alunos ouvintes também precisam dominar 
a língua de sinais para interagirem com o aluno surdo. Caso 
contrário, mesmo tendo um intérprete ele se sentirá excluído e 
isolado no ambiente escolar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não parece existir uma unanimidade quanto aos 
desafios enfrentados pelo professor de Língua Portuguesa do 
Ensino Fundamental diante da inclusão do aluno surdo na sala 
regular, principalmente, em razão desse estudo não ter tido a 
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pretensão de representar tal consenso, em razão de sua amostra 
ter sido apenas uma professora. Entretanto, é significativamente 
relevante sublinhar seus resultados. 

As respostas da professora entrevistada evidenciam a 
crença de uma consciência a respeito dos métodos a serem 
empregados na prática docente diante da inclusão do aluno surdo 
na sala regular de ensino, não esquecendo a contribuição do 
intérprete que, em colaboração com a professora participante, 
tornam mais favorável tal inclusão e o próprio desenvolvimento 
cognitivo e pessoal do aluno surdo. Logo, pode-se também 
afirmar que o perfil desse professor é idealizado, 
principalmente, por se pensar que a Educação deve ser 
trabalhada em conjunto, visto a mesma exigir a inclusão como 
princípio fundamental. 

Logo, os desafios são específicos a cada caso que, no 
deste trabalho, fica constatada uma maior afinidade do aluno 
surdo com o intérprete, o que nos leva a concluir que ter o 
conhecimento da Libras é um requisito imprescindível para a 
interação professor e aluno surdo, visto ser o intérprete mais 
familiarizado com a Língua de Sinais. Daí a importância deste 
conhecimento, bem como a certeza de que a compreensão da 
realidade do professor de Língua Portuguesa da rede regular de 
ensino face ao processo de inclusão desse aluno é uma 
característica peculiar, em razão da professora revelar a falta de 
colaboração da escola quanto a esta inclusão. Entretanto, tal fato 
não tratou de questões de mérito deste estudo que, a título de 
sugestão, lembra a concepção de futuros trabalhos a respeito de 
uma temática desafiadora, mas compensável. 
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RESUMO 

A perspectiva que se tem hoje de escola é aquela que acolhe a 
diversidade presente em seus alunos, reconhecendo neles as 
suas diferenças e potencialidades. É aquela que se preocupa em 
oferecer condições de acesso e permanência de alunos com e 
sem deficiência ou outras condições específicas. Os avanços 
relativos à educação inclusiva mostram que os sistemas 
educacionais estão em processo de transformação e já refletem 
transformações nos sistemas de ensino, alterando o paradigma, 
ainda moroso, da educação e da postura dos professores. O 
presente artigo faz uma reflexão acerca da concepção de 
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inclusão escolar que professores da rede pública de ensino 
construíram, levantando o seguinte problema: o que pensam os 
professores sobre o processo de inclusão escolar? Para isso, 
elencamos o seguinte objetivo geral: investigar a concepção de 
inclusão escolar construída por professores de uma escola 
pública de Parnaíba. Entendemos que a conexão entre o que 
reza a teoria e o pensamento dos professores constitui a 
alavanca da proposta de inclusão. E para o alcance do objetivo 
geral, elencamos os seguintes objetivos específicos: observar o 
desenvolvimento de práticas inclusivas em sala de aula, 
identificar as dificuldades dos professores para o 
desenvolvimento de práticas inclusivas e conhecer a formação 
contínua dos professores para a inclusão. Realizamos um 
trabalho de abordagem qualitativa e de campo para poder 
confrontar a teoria e a realidade investigada. Utilizamos como 
instrumentos o questionário com perguntas abertas e a 
observação não participante, com roteiro previamente 
elaborado, por entendermos que facilitaria a análise dos dados 
produzidos e agilizaria a devolutiva pelas professoras 
colaboradoras. Buscamos a fundamentação desta pesquisa em 
autores que têm uma vasta literatura sobre a temática, além de 
contribuições no processo inclusivo a exemplo de Rossana Glat 
(2007), David Rodrigues (2006), Mantoan, (2006), Werneck 
(1997), dentre outros. Constatamos que as professoras 
entrevistadas têm conceitos claros sobre inclusão escolar, mas 
sentem dificuldades em desenvolver e efetivar o processo 
inclusivo. Essas dificuldades se concentram em não saber lidar 
com os alunos com deficiência, porque não têm o 
conhecimento teórico de metodologias que contribuam com sua 
prática, além da falta de material adaptado. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Inclusiva. Professor. Aluno 
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INTRODUÇÃO 

A discussão acerca da educação inclusiva, certamente, tem 
provocado muitas polêmicas nos mais diversos segmentos 
sociais, pois se configura como um processo que desencadeia a 
reorganização de todo o sistema educacional, gerando conflitos 
e indagações sobre o processo que, apesar de ter uma 
caminhada considerável, continua sendo chamado de novo 
processo educacional. 

Temos testemunhado diariamente a efetivação da 

inclusão escolar em todas as esferas da educação. O processo 

está avançando de tal forma que chega a despertar comentários 

no sentido de que a educação inclusiva está em moda, 

confundindo-se, na maioria das vezes, como uma política 

voltada exclusivamente para pessoas com deficiência ou outras 

condições específicas e, na verdade é uma política elaborada 

para atender as necessidades de aprendizagem de todo cidadão 

que dela necessitar para alcançar o currículo escolar. 

Isso significa dizer que a sociedade deve criar 

condições de transformação social para interagir com a 

diversidade, como também, se comprometer com as minorias e 

quebrar o paradigma de uma escola excludente, que exige do 

aluno que se enquadre nos padrões por ela exigidos. 

Evidentemente, esta não é uma escola para todos. 

A escola inclusiva é em primeira instância uma 

questão de atitude, de aceitação do diferente, de sentimento de 

pertença e de comunidade, é pois uma escola que procura 
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atender a todos, proporcionando cidadania e dignidade e não 

apenas privilégio dos que julgamos capazes. Corroborando com 

essa acepção, Rossana Glat (2007, p.16), ressalta que: 

Um novo modelo de escola em que é possível 
o acesso e a permanência de todos os alunos 
e, onde os mecanismos de seleção e 
discriminação, até então utilizados, são 
substituídos por procedimentos de 
identificação e remoção das barreiras de 
aprendizagem (...) Para acolher todos os 
alunos, a escola precisa, sobretudo, 
transformar suas intenções e escolhas 
curriculares, oferecendo um ensino 
diferenciado que favoreça o desenvolvimento 
e a inclusão social. 

Fica evidente na fala da autora, o caráter coletivo de 

uma educação de qualidade que não se restringe apenas a um 

grupo, mas que busca beneficiar a todos, ressaltando a 

diversidade como algo inerente que na escola inclusiva deve ser 

visto no prisma da valorização das diferenças e como direito de 

todos. 

Por outro lado, a educação inclusiva não pode ser 

encarada como o simples fato de abertura ou crescimento do 

número de matrículas de alunos com deficiência na rede 

comum de ensino, mas como uma mudança de paradigma 

anteriormente cristalizado por situações preconceituosas, 

ignorantes e por outros fatores enraizados ao longo da história, 

apontando-a como algo utópico e inviável. 
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Buscamos a fundamentação desta pesquisa em autores 

que têm uma vasta literatura sobre a temática, além de 

contribuições no processo inclusivo a exemplo de Rossana Glat 

(2007), David Rodrigues (2006), Mantoan, (2006), Werneck 

(1997), dentre outros. 

Nesse artigo pretendemos fazer uma reflexão acerca da 

concepção de inclusão escolar que professores da rede pública 

de ensino construíram, levantando o seguinte problema: o que 

pensam os professores sobre o processo de inclusão escolar? 

Para isso, elencamos o seguinte objetivo geral: investigar a 

concepção de inclusão escolar construída por professores de 

uma escola pública de Parnaíba. Entendemos que a conexão 

entre o que reza a teoria e o pensamento dos professores 

constitui a alavanca da proposta de inclusão. 

Destarte, em todo o processo educativo, a competência 

profissional do professor e a sua capacidade para planejar a 

aprendizagem é algo decisivo para o sucesso ou não desse 

processo. Por isso, a necessidade da formação contínua como 

forma de ampliar os benefícios da educação inclusiva é 

fundamental para atender ao desafio de práticas pedagógicas que 

promovam a valorização da pessoa humana e que sejam 

responsivas à diversidade presente na escola. 

A Educação Inclusiva precisa de professores que 

aceitem os alunos e reconheçam a plenitude do seu 
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desenvolvimento. Professores que busquem a qualificação 

como fator alavancador da qualidade e da melhoria do ensino 

inclusivo, pois ainda é visível a insegurança e o despreparo de 

muitos professores. 

Em geral, os professores alimentam preconceitos que 

não permitem avançar no paradigma da inclusão. Então, alegam 

que não estão preparados para trabalhar com as diferenças em 

sala de aula, mas também não buscam qualificação e se 

buscam, é apenas por uma imposição da instituição que 

trabalha. No entanto, David Rodrigues (2006) adverte: 

Conhecer as diferenças sim, mas para 
promover a inclusão e não para justificar a 
segregação. Conhecer as diferenças mais 
comuns que são certamente as mais 
numerosas. Enfim, não dar a conhecer a 
diferença realçando a “patologia” psicológica 
ou médica, mas acompanhando cada 
caracterização com indicações psicológicas 
que contribuam para que o futuro professor 
possua um esboço de entendimento que lhe 
permita iniciar o seu processo de pesquisa 
sobre as melhores estratégias para que esse 
aluno se integre e aprenda na escola. 

Nesse contexto, refletir sobre a importância da 

formação de professores para uma educação inclusiva, significa 

pensar num professor que possua capacidade de conviver com 

as diferenças, superando preconceitos e vencendo seus limites 

no sentido de desenvolver uma consciência crítica sobre o 

trabalho que garante, principalmente, às minorias o direito 

básico e constitucional da educação. 
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Essa é a figura de um professor inclusivo. Um 

professor que atenda ao “novo” e mais discutido paradigma 

educacional: a chamada inclusão que provocou uma relevante 

mudança conceitual na educação com vistas à promoção do 

exercício do direito à educação, à participação e à cidadania de 

crianças, jovens e adultos, excluídos socialmente por quaisquer 

circunstâncias. 

Assim, é mister salientar que não existe educação 

inclusiva sem professor inclusivo. Não existe professor 

inclusivo sem qualificação, sem propriedade para desafiar as 

dificuldades que são transversais ao processo de aprendizagem, 

principalmente daqueles onde as dificuldades são mais 

evidentes. 

OBJETIVOS 

Para responder ao problema levantado na presente 

pesquisa, elaboramos o seguinte objetivo geral: investigar a 

concepção de inclusão escolar construída por professores de 

uma escola pública de Parnaíba. 

É evidente que para o alcance deste, elencamos os 

seguintes objetivos específicos: observar o desenvolvimento de 

práticas inclusivas em sala de aula, identificar as dificuldades 

dos professores para o desenvolvimento de práticas inclusivas e 

conhecer a formação contínua dos professores para a inclusão. 
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METODOLOGIA 

Realizamos um trabalho de abordagem qualitativa. 

Convém salientar o pensamento de Minayo (2007, p.26), sobre 

esse tipo de pesquisa que se apresentada como uma atividade 

fundamentada numa “linguagem baseada em conceitos, 

proposições, hipóteses, métodos e técnicas, linguagem esta que 

se constrói com um ritmo próprio e particular”. 

Para isso, a modalidade de pesquisa escolhida foi a de 

campo, pelo fato de ser uma etapa prática que o pesquisador 

coleta os dados através do contato direto com o objeto 

pesquisado adquirindo conhecimentos espontâneos sobre o 

estudo. 

Corroborando com essa proposta Andrade (2007, p. 

117), salienta que a pesquisa desse tipo “[...] é aquela utilizada 

com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos 

acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, 

ou de uma hipótese, que se queira comprovar ou, ainda, 

descobre novos fenômenos ou as reações entre eles”. 

Destarte, evidencia-se que a pesquisa de campo é um 

procedimento que visa resultados ou descobertas de um 

determinado trabalho e contribuirá para confrontar a realidade 

com a teoria. Utilizamos como instrumentos o questionário com 

perguntas abertas e a observação não participante, com roteiro 

previamente elaborado, por entendermos que facilitaria a análise 



10 EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 596 

dos dados produzidos e agilizaria a devolutiva pelas professoras 

colaboradoras. 

Escolhemos também a observação não-participante, 

definida por Andrade (2007) como aquela em que o pesquisador 

entra em contato direto com a comunidade, grupo ou realidade 

estudada, mas não se integra a ela. Essa técnica nos permitiu 

observar o desenvolvimento das práticas inclusivas 

desenvolvidas pelas professoras colaboradoras e suas 

dificuldades durante o desenrolar das aulas, como também 

possibilitou o conhecimento do processo de formação contínua 

das mencionadas professoras. 

Entretanto, antes mesmo de iniciarmos a coleta dos 

dados, fizemos o contato pessoal com a gestora da escola 

campo, a fim de esclarecermos as especificidades da pesquisa e 

entregarmos o termo de esclarecimento e livre consentimento 

para a participação das mesmas. De posse desses documentos, 

iniciamos a coleta dos dados por meio do questionário e 

observação não-participante. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Educação Inclusiva é aquela que cumpre a função 

social de dar boa qualidade educacional a todos os alunos, que 

planeja e realiza coletivamente, que interage com seus atores. É 

sabido que a escola é o reflexo do seu contexto social, 
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econômico e político. Por isso mesmo, deve assumir o papel de 

inclusivista. 

Evidentemente que ainda existem professores que, às 

vezes por falta de conhecimento, se reportam à inclusão escolar 

como uma educação exclusiva para alunos com deficiência, 

isso porque, historicamente, alunos com essas características 

estudaram separados em instituições que ofereciam a educação 

especial. 

A esse respeito a professora Rosita Édler (1998, 

p.193), provoca uma reflexão com o seguinte comentário: 

A operacionalização da inclusão de qualquer 
aluno no espaço escolar deve resultar de 
relações dialógicas, envolvendo família, 
escola e comunidade, de modo que cada 
escola ressignifique as diferenças individuais, 
bem como reexamine sua prática pedagógica. 
Esta, embora de filosofia humanística, tem o 
ranço do humanismo tradicional, centrado no 
professor, considerando-se o aluno como 
portador de características perenes e como um 
ser passivo no processo de aprendizagem. 

Percebemos que, falta ao professor, identificar no 

aluno a origem das suas dificuldades de aprendizagem, falta ao 

professor subsídios para que o mesmo reconheça a sua própria 

dificuldade, para que não seja repassada apenas ao aluno a 

responsabilidade do seu fracasso escolar. E essa 

responsabilidade também é dividida com a família. Todos são 

responsáveis: professor, família, gestor, o sistema educacional e 
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a comunidade escolar. Entretanto, nada se compara ao professor 

capacitado, aquele que busca não só uma teoria e um amparo 

legal, mas aquele que ousa em ajudar o aluno a vencer seus 

limites. 

Destarte, com essa linha de pensamento e para 

responder ao objetivo geral, indagamos às professoras sobre 

suas concepções de inclusão escolar e as respostas convergiram 

para o direito de todos estudarem juntos, de respeito às 

limitações dos alunos com deficiência e oportunidade de 

convivência e acessibilidade. Mesmo de forma tímida, as 

professoras elencaram itens basilares da inclusão escolar, uma 

vez que as linhas de ação da Declaração de Salamanca (1994, 

p.17-18), recomendam que: 

Todas as escolas deveriam acomodar todas as 
crianças independentemente de suas 
condições físicas, intelectuais, sociais, 
emocionais, lingüísticas ou outras. Deveria 
incluir crianças deficientes e superdotadas, 
crianças de rua e que trabalham, crianças de 
origem remota ou de população nômade, 
crianças pertencentes a minorias lingüística, 
éticas ou culturais e crianças de outros grupos 
em desvantagem ou marginalizados[...] As 
escolas têm que encontrar a maneira de 
educar com êxito todas as crianças, inclusive 
as que têm deficiências graves. 

Percebemos, assim, os conceitos de escola inclusiva, 

de necessidades educativas específicas e também do desenho de 

um novo paradigma na educação: a educação inclusiva, aquela 

que cumpre a função social de dar boa qualidade educacional a 
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todos os alunos, que planeja e realiza de forma coletiva ações 

no viés inclusivista. 

Outra pergunta feita às professoras foi sobre suas 

dificuldades no desenvolvimento de práticas inclusivas em sala 

de aula. Essa questão constitui-se numa grande barreira do 

processo inclusivo, tendo em vista tais práticas demandam de 

transformações de metodologias que não desafiam o fazer 

pedagógico e reforçam as limitações existentes nos alunos. 

As respostas das professoras colaboradoras da 

pesquisa convergiram no sentido de não entender o aluno, da 

falta de material adaptado e de não conseguirem controlar os 

alunos com deficiência. Essas respostas não nos causaram 

surpresa, uma vez que fazem parte da reclamação de um rol 

nacional de professores. 

Entretanto, durante a observação não participante, 

verificamos que os alunos não possuem um plano 

individualizado nem material pedagógico adaptado, não 

realizam atividades dos conteúdos que os demais alunos 

realizam. As professoras se irritam com as saídas constantes 

dos alunos ou mesmo por não se interessarem em fazer o que 

lhes é proposto. Ora, Werneck (1997, p.205), alerta que: 

Se o professor atribui as dificuldades ou 
fracassos desses alunos à própria criança ou à 
família, e não à escola ou a sua história 
educacional, é mais difícil que se veja a 
importância de modificar as condições em que 
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o aluno está aprendendo. Somente a partir da 
conscientização de que a escola é, em grande 
parte, responsável pelas limitações ou 
progressos dos alunos com necessidades 
especiais é que será possível uma reflexão que 
conduza a uma reavaliação do que lhes é 
ensinado e como lhes é ensinado nos centros 
educacionais regulares. [...] que o professor 
avalie, de forma positiva, uma forma diferente 
de entender a educação, mais diferenciada e 
adaptada a seus alunos, e que encontre o 
apoio, meios e instrumentos de formação para 
que, sua prática profissional seja satisfatória. 

Considerando o exposto, a inclusão escolar envolve 

uma quebra de paradigmas desenvolvidos na escola tradicional 

exigindo dos professores a superação dos seus limites em favor 

do desenvolvimento integral dos seus alunos. Essa superação 

implica na busca da avaliação da sua prática pedagógica e 

ampliação do conhecimento de inclusão, por meio de 

capacitação, sobretudo. 

Com relação à pergunta sobre capacitação para a 

inclusão, todas as respostas foram unânimes ao afirmarem que a 

formação inicial é incipiente na preparação para trabalhar com 

os alunos com deficiência ou outras condições específicas. E no 

que tange à formação contínua, penas uma professora se 

preocupou com a sua formação contínua. 

Mas um professor que trabalha no processo de inclusão 

deve eleger a formação contínua como pilar imprescindível para 

a sua competência no atendimento das necessidades 

educacionais de seus alunos, contribuirá, também, com a 
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filosofia da escola inclusiva, embora Mantoan (2006) enfatize 

que o papel do professor da sala comum não é ser especialista, 

mas é reger a sua sala, o que é óbvio. 

Diante dessa proposta, somos sabedores de que na 

escola inclusiva, os professores devem ser inovadores, criativos 

e reflexivos. Aliás, Guarrido (2002) ressalta que é fundamental 

a formação de professores na tendência reflexiva, pois esse 

professor é capaz de recriar práticas que conduz a todos os 

alunos condições de ter não só acesso, mas a permanência na 

escola. 

Essa tendência vem de encontro às necessidades da 

escola inclusiva: um professor que respeita as diferenças, que 

valoriza a diversidade existente em sala de aula, como forma de 

desafio da sua profissão, mas para isso ele tem que primeiro 

conhecer que passa, necessariamente pela competência, pois 

como diz Perrenoud (1993), quem ensina confrontar-se com um 

grupo heterogêneo e não homogêneo. 

Portanto, a formação de professores das salas comuns 

do ensino regular precisa então ser retomada visando atender 

aos princípios inclusivos. Para torná-los capazes de desenvolver 

uma educação inclusiva, o curso de formação de professores 

tem de estar inteiramente voltado para as práticas que 

acompanham a evolução das ciências da educação e que não 

excluem qualquer aluno. 
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No entanto, não podemos perder o foco da 

responsabilidade governamental de capacitar os professores 

para a inclusão tendo em vista que no capítulo V da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96) reza que o 

sistema de ensino assegurará aos educandos com deficiência 

professores capacitados do ensino regular para a integração 

desses alunos nas classes comuns. 

O parecer nº 17\2001 do Conselho Nacional de 

Educação/Câmara de Educação Básica, no que tange ao âmbito 

político, exige, a intensificação da formação de professores tanto 

quantitativa, quanto qualitativamente para trabalhar com o 

público da educação especial. 

A própria da Constituição Federal/1988, proclama uma 

educação democrática, universal, implicando assim, em 

políticas de formação de professores para implementá-las, bem 

como na ampliação variadas legislações. 

Ademais, a formação contínua desse professor poderá 

acontecer no interior das escolas por meio de estudos 

promovidos pela própria instituição, por meio de profissionais 

especializados, na troca experiências de trabalho, ou mesmo 

por meio dos programas governamentais. Nos currículos dos 

cursos de formação de professores existem disciplinas 

específicas para essa formação e o professor precisa continuar se 

aperfeiçoando. 
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CONCLUSÕES 

Os caminhos percorridos da pesquisa nos permitiram 

chegar a constatações que, embora evidentes, trazem reflexões 

necessárias ao processo de inclusão escolar, tornando-se um 

grande desafio da práxis pedagógica. O desafio é grande e não 

é fácil, significa enfrentar entraves permanentes, ainda precisa 

sair do papel, mas é possível e está acontecendo, mesmo de 

forma tímida. 

Por meio das análises constatamos que as professoras 

entrevistadas têm conceitos claros sobre inclusão escolar, mas 

sentem dificuldades em desenvolver e efetivar o processo 

inclusivo. Essas dificuldades se concentram em não saber lidar 

com os alunos com deficiência, porque não têm o 

conhecimento teórico de metodologias que contribuam com sua 

prática, além da falta de material adaptado às necessidades 

específicas de seus alunos. 

Ademais, consideramos, impreterivelmente, a 

necessidade de um plano educacional individualizado (PEI) 

para os alunos com deficiência ou outras condições específicas 

para implementar/complementar o processo de 

desenvolvimento e sucesso escolar do aluno. Consideramos, 

ainda que o PEI constitui-se num instrumento que minimizará 

as dificuldades dos professores. 
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Ratificamos, assim, a importância da formação 

contínua para o desenvolvimento de competência do professor, 

sobretudo o que tem em sua sala, alunos com deficiência ou 

outras condições específicas, foco da nossa pesquisa, como 

forma de atender as necessidades individuais e de melhorar o 

desempenho de seus alunos. 

Enfim, esperamos que nossa pesquisa possa instigar 

outros pesquisadores a ampliarem a temática desenvolvida, que 

os professores se desafiem na quebra de paradigmas 

educacionais que não representam mais o fazer pedagógico na 

contemporaneidade, além de possibilitar a construção de um 

sistema educacional cada vez inclusivo. 

ABSTRACT 

The perspective we have now a days of school welcomes the 
existing diversity in its students, recognizing in them their 
differences and potentialities. It is one that is concerned with 
providing access and permanence conditions for students with 
and without disabilities or other specific conditions. Advances 
in inclusive education show that educational systems are in the 
process of transformation and already reflect transformations in 
education systems, changing the still lingering paradigm of 
education and teacher posture. This article reflects on the 
conception of school inclusion that public school teachers have 
built, raising the following problem: what do teachers think 
about the process of school inclusion? In order to do this, we 
set out the following general objective: to investigate the 
conception of school inclusion built by teachers of a public 
school in Parnaíba. We understand that the connection between 
what the theory and the thought of teachers is the lever of the 
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inclusion proposal.And in order to reach the general objective, 
we set out the following specific objectives: to observe the 
development of inclusive practices in the classroom, to identify 
teachers' difficulties in developing inclusive practices and to 
know the continuous formation of teachers for inclusion. We 
perform a qualitative and field work in order to be able to 
confront the theory and the investigated reality. We used as 
instruments the questionnaire with open questions and the non- 
participant observation, with a previously prepared itinerary, 
because we understand that would facilitate the analysis of the 
data produced and would speed up the devolution by the 
teachers collaborators. We seek the rationale of this research in 
authors who have a vast literature on the subject, as well as 
contributions in the inclusive process such as Rossana Glat 
(2007), David Rodrigues (2006), Mantoan, (2006), Werneck 
(1997), among others. We realized that the interviewed teachers 
have clear concepts about school inclusion, but they have 
difficulties in developing and implementing the inclusive 
process. These difficulties focus on not knowing how to deal 
with students with disabilities because they lack the theoretical 
knowledge of methodologies that contribute to their practice, as 
well as the lack of adapted material. 

KEY-WORDS: Inclusive Education. Teacher. Student 
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AS ARTES PLÁSTICAS INTEGRANDO O 
SURDO NA COMUNIDADE ESCOLAR 

 
Leila Cláudia de Farias Mangueira 
Carneiro João Batista de Carvalho 

 

RESUMO 

Este trabalho destaca o movimento que defende a 
obrigatoriedade do ensino das Artes na Base Nacional Comum 
Curricular – BNCC, o qual foi apresentado ao Conselho 
Nacional de Educação – CNE, em agosto de 2018, e que servirá 
de referência para a construção dos currículos das escolas de 
todo Brasil. Movimento Arte na Escola. A Semana da Arte 
Moderna de 1922, grande movimento de modernização da 
cultura brasileira, questionou os modelos tecnicistas vigorantes 
até então. De outra parte, a interdisciplinaridade proporciona 
referencial teórico-metodológico que dê sustentação à pesquisa 
e busque estabelecer a relação entre o desenvolvimento artístico 
e estético com outras áreas do conhecimento. Freire procura 
quebrar a rigidez dos compartimentos em que se encontravam 
isoladas as disciplinas. O artigo, também, propõe apoiar 
teoricamente os estudos dos postulados relacionados a Dewey, 
que se propagaram no âmbito educacional, rompendo com 
padrões estéticos e metodológicos tradicionais em nome da 
livre expressão. Além disso, tem-se uma sociedade liberal, 
caracterizada pelo movimento, pela fluidez, pela flexibilidade, 
que precisou adaptar-se ao ritmo hipermoderno para não correr 
o risco de desaparecer, segundo Lipovetsky. Partindo-se desses 
princípios, pode-se afirmar que as Artes Plásticas são 
conhecimento e uma das principais manifestações da 
humanidade. Sendo assim, percebeu-se que as Artes Plásticas 
são inerentes às crianças, jovens e adultos, tanto surdos como 
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ouvintes, e que, para produzir sua arte é necessário apenas o 
tato e a visão, aliados ao imaginário. Ademais, o desenho, a 
pintura e a colagem das crianças são marcas que elas deixam a 
partir de sua relação com o mundo, sendo aquela 
importantíssima para os surdos, pois as experiências culturais 
da comunidade surda são desenvolvidas visualmente, tendo 
como seu ponto principal o aspecto sensorial da visão. Em 
resumo, os surdos precisam de contato com a arte, a fim de que 
possam expressar sua identidade surda. O presente trabalho se 
caracterizou pela pesquisa descritiva bibliográfica e qualitativa. 
A expectativa dos autores é a de que a pesquisa venha a 
contribuir para aprofundar-se o conhecimento a respeito da 
aproximação da Arte x Educação na área escolar com relação 
aos discentes surdos, como também, ouvintes, contribuindo, 
assim, para o melhor desempenho e ensino-aprendizagem de 
nossa educação. 

Palavras-chave: Arte x Educação. Comunidade Surda. 
Interdisciplinaridade.  

ABSTRACT 

This work highlights the movement that defends the compulsory 

teaching of Arts in the National Curricular Common Base - 

BNCC, which was presented to the National Education Council 

(CNE) in August 2018 and will serve as a reference for the 

construction of school curricula from all over Brazil. Art 

Movement in the School. The Modern Art Week of 1922, a 

great movement of modernization of Brazilian culture, 

questioned the technicist models that had prevailed until then. 

On the other hand, interdisciplinarity provides a theoretical- 

methodological framework that supports research and seeks to 
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establish the relationship between artistic and aesthetic 

development with other areas of knowledge. Freire tries to 

break the rigidity of the compartments in which the disciplines 

were isolated. The article also proposes to theoretically 

support the studies of the postulates related to Dewey, which 

propagated in the educational sphere, breaking with traditional 

aesthetic and methodological standards in the name of free 

expression. In addition, there is a liberal society, characterized 

by movement, fluidity and flexibility, which had to adapt to the 

hyper-modern pace so as not to run the risk of disappearing, 

according to Lipovetsky. Starting from these principles, it can 

be affirmed that the Plastic Arts are knowledge and one of the 

main manifestations of humanity. Thus, it has been realized 

that the Plastic Arts are inherent to children, youth and adults, 

both deaf and listeners, and that to produce their art is only 

necessary touch and vision, as well as imaginary. In addition, 

the drawing, painting and collage of children are marks that 

they leave from their relationship with the world, being that 

most important for the deaf, because the cultural experiences of 

the deaf community are developed visually, having as its main 

point the sensory aspect of vision. In short, deaf people need 

contact with art in order to express their deaf identity. The 

present work was characterized by descriptive bibliographical 

and qualitative research. The authors' expectation is that the 

research will contribute to deepen the knowledge regarding the 

approach of Art x Education in the school area with regard to 
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deaf students, as well as, listeners, thus contributing to the best 

performance and teaching-learning of our education. 

Keywords:Education. Art. Community Deaf. Interdisciplinarity. 

1. INTRODUÇÃO 
 

Nos currículos escolares, nos quais é considerada 

artefato cultural e social, a arte é de grande relevância para os 

alunos surdos, como também as outras disciplinas. Para o 

processo de ensino-aprendizagem dos surdos, é de fundamental 

importância, este valor, pois, Silveira (2006, p.87) descreve que 

“trabalhar a arte surda não é só produzir e sim também 

interpretar, procurando relacionar o significado do que é visto.” 

Desta maneira, a escola precisa ir além das salas de aula, 

buscando novas perspectivas de conhecimento, e 

comprometimento com a democratização do saber. 

Diante desse impasse, a pergunta que envolve a 

pesquisa em torno do artigo é: como as artes plásticas podem 

contribuir para a educação dos alunos surdos? Após longas 

leituras e inúmeras referências a serem pesquisadas e, por fim, 

utilizadas, este trabalho teve como objetivo central 

compreender as discussões de modo que as artes plásticas 

possam contribuir para a educação de surdos e sua comunidade. 

Ressaltando os objetivos específicos em que é delimitado para 

os estudos: analisar as implicações da Semana de Arte 

Moderna; descrever a interdisciplinaridade da arte x educação; 
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comparar proposta de currículos educacionais artísticos e, por 

fim, questionar acerca da comunidade e cultura surda, pois, 

comunidade está inserida na prática que ela é desenhada no 

espaço comum. Já a cultura é de natureza pública. 

A cultura ocupa um papel importante na formação de 

opiniões, tanto no tocante da parte expressiva como na crítica, 

desenvolvendo atividades que provocam a criatividade e a 

oportunidade de pensamento crítico. Dessa forma, para ser 

valorizado e valorizar os estudantes surdos, trazendo consigo a 

realização de uma sociedade mais igualitária, de saberes que 

venham a ser dialogados, de heranças que sejam partilhadas, e, 

por fim, um comprometimento com a luta e a esperança de uma 

educação para todos. Para finalizar a pesquisa, são trazidas as 

considerações finais, ou seja, os entendimentos acerca do 

assunto, bem como o questionário realizado de forma 

qualitativa interpretativa e a lista de referências utilizadas para a 

elaboração deste artigo. 

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 O TRAJETO DA CULTURA NA ESCOLA: 

UMA ABORDAGEM TEÓRICA DA ARTE X 

EDUCAÇÃO 

A arte é uma perspectiva histórica, a qual percorre 

um árduo caminho para o seu reconhecimento institucional. De 

outra parte, a Semana da Arte Moderna em 1922, grande 
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movimento de modernização da cultura brasileira, que é 

referência até os dias atuais, mudou a visão das artes naquele 

dado momento. 

Com o movimento da Semana de Arte Moderna, os 

modelos tecnicistas de educação que eram voltados ao trabalho, 

e que tinham forte identificação com o desenho clássico e 

geométrico na época, em que a subjetividade não existia, aos 

poucos foram substituídos. Diante dos fatos, os modelos 

tecnicistas começaram a ser contestados. Desta forma, dando 

início à valorização a expressão artística. A figura 01 demostra 

o cartaz que anunciava a Semana de Arte Moderna. 

Figura 01 – Cartaz da Semana de Arte Moderna 

Fonte:<< http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra35342/ 
capa-do-catalogo-da-exposicao-da-semana-de-arte-moderna>> 
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O Catálogo da exposição focava nas conexões do 

meio artístico e seus debates ideológicos. Logo, o seu objetivo 

era romper com o academicismo, sendo assim, valorizar a 

cultura e introduzir no Brasil os movimentos políticos-artísticos 

surgidos na Europa após a Primeira Guerra Mundial. Foi 

também consequência do movimento a criação do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – hoje intitulado de 

IPHAN. 

Dessa forma, as pessoas podem fazer parte de uma 

sociedade no qual acabam interagindo, construindo ideias e 

conhecimentos. Neste contexto, a pesquisa procurou analisar a 

Cultura descortinando o horizonte na educação na crise dos 

paradigmas modernos. Com a obra de Tomaz Tadeu e Silva, 

busca-se abordar as transformações de conceitos e discursões 

que são gradativas. Saliente-se na explicação de Tomaz: 

A cultura é um campo de produção de 
significados no qual os diferentes grupos 
sociais, situados em posições diferenciais de 
poder, lutam pela imposição de seus 
significados à sociedade mais ampla. A 
cultura é nessa concepção, um campo de 
contestado de significação (SILVA, 2002, p. 
133). 



 

 

EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 614 

Desta forma, observa-se que, segundo Tomaz, os 

estudos culturais não pretendem nunca ser neutros ou 

imparciais. Indubitável a luta pelo significado social. 

Ressaltando no tocante da área das Artes, no qual, podem 

diretamente influenciar os estudos ligados à filosofia, 

antropologia, a psicologia e suas tendências modernas, além de 

criticar a Arte, partindo de um princípio que venha a valorizar o 

ensinamento das Artes Plásticas. 

A Arte x Educação no Brasil surge com influência de 

John Dewey na Semana de Arte Moderna. A ideia de Dewey se 

propagou no âmbito educacional, rompendo com padrões 

estéticos e metodológicos tradicionais em nome da livre 

expressão. Para construir uma leitura consistente, além do 

simbolismo e da representação artística, Dewey discorre: 

Os picos das montanhas não flutuam no ar 
sem sustentação, tampouco apenas se apoiam 
na terra. Eles são a terra, em uma de suas 
operações manifestas. Cabe aos que se 
interessam pela teoria da terra – geógrafos e 
geólogos – evidenciar esse fato em suas várias 
implicações. O teórico que deseja lidar 
filosoficamente com as belas-artes tem uma 
tarefa semelhante a realizar. (Dewey, 2010, p. 
60) 

O objetivo de John Dewey era unir a arte e a 

experiência. Gerando uma única coisa, como eram a terra e os 

picos das montanhas. Buscava compreender a existência de um 

fator comum vinculado a dois elementos aparentemente 
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separados. Desta forma, John Dewey queria a união da arte e 

educação, desfrutando, assim, do objeto produzido em comum. 

As obras de artes que estão emolduradas em seus 

museus são analisadas por Dewey (2010, p.62), como se 

estivessem descrevendo a percepção da origem da arte humana, 

“a graça tensa do jogador de bola contagia a multidão de 

espectadores; por quem notar o deleite da dona de casa que 

cuida de suas plantas e o interesse atento com que seu marido 

cuida do pedaço de jardim em frente à casa; por quem perceber 

o prazer do espectador ao remexer a lenha que arde na lareira e 

ao observar as chamas dardejantes e as brasas que se 

desfazem”. Dewey queria evidenciar a transformação da 

atividade do dia a dia em atividades artísticas. Pois, para ele não 

importava a origem do elemento a que estava relacionado, e 

sim, o caminho percorrido e suas referências. 

Para Sinome Fontanel Brassart e André Rouquet, o 

conhecimento sobre a Arte- Educação deveria ser global, 

segundo eles a educação artísticas é; 

Parte integrante da globalidade, deixando de 
conter a sua finalidade unicamente em si 
mesma, ou ainda em subjetivos estritamente 
limitados à aquisição de uma cultura 
tradicional, deve alargar as suas ações, 
reforçar os seus papéis, confirmar suas 
utilidades para se tornar um instrumento 
pedagógico constante ao serviço de uma ação 
educativa alargada, concebida e conduzida 
no respeito pelo indivíduo e em relação com 
as suas necessidades e com as do grupo e, 
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também, em relação com as exigências do 
meio, da sociedade e do futuro. 
(BRASSARTE; ROUQUET, 1975, p. 5). 

A Arte x Educação, em outras palavras, faria o 

educando pensar culturalmente e, dessa maneira, tornaria o 

mundo cheio de significados, ampliando suas análises e 

contextualizações, buscando o conhecimento tanto da 

linguagem acerca da arte como a cultura que a gerou. 

Movimento da Arte x Educação, fundamentado nas 

ideias do teólogo Herbert Read, movimento esse que teve como 

manifestação a conhecida tendência da “livre expressão”. 

Proporcionou a primeira diretriz que popularizou o paradigma 

de “Educação através da arte”. Para o autor existiam três 

atividades ligadas à educação e arte: 

1) a autoexpressão, que seria a necessidade 
inata do indivíduo de comunicar a outros 
indivíduos seus pensamentos; 2) a 
observação, que seria o desejo de registrar 
na memória suas impressões sensoriais e, 
através delas, classificar seu conhecimento 
conceitual do mundo e, 3) a apreciação, que 
seria a resposta dos indivíduos aos modos de 
expressão de outras pessoas e aos valores do 
mundo (BACARIM, 2005, P.75 grifo meu). 

De outra parte, as ideias de Herbert relacionado ao 

lado psicológico e à livre expressão, representaria o eixo 

invólucro na corrente da Arte x Educação, favorecendo o 

desenvolvimento na criatividade e imaginação do ser. 

Tanto Dewey quanto Bakhtin têm suas inspirações. 

Aquele ,na introdução de práticas educativas e criações para 
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novos métodos de transmitir a arte, além de inspirar algumas 

áreas do conhecimento. Fazendo enxergar além das escolas, 

tornando assim a educação uma arte. Descorro com Mikhail 

Bakhtin e posteriormente com John Dewey e suas 

argumentações: 

Nada pode permanecer estável [...] é por isso 
que a significação, elemento abstrato igual a 
si mesmo, é absorvida pelo tema [sentido], e 
dilacerada por suas contradições vivas, para 
retornar enfim sob a forma de uma nova 
significação com uma estabilidade e uma 
identidade igualmente provisória (BAKHTIN, 
1992, p. 136). 

Atenuo com a frase de Dewey (2010, p.577), em sua 

indagação: “Enquanto a arte for o salão de beleza da 

civilização, nem a arte nem a civilização estarão seguras”. E 

ainda arremate-se com sua observação: 

[...] a própria arte não estará segura, nas 

condições modernas, enquanto a massa de 

homens e mulheres que faz o trabalho útil do 

mundo não tiver a oportunidade de ficar 

livre para conduzir os processos de 

produção, e não for ricamente dotada da 

possibilidade de gozar dos frutos do 

trabalho coletivo (Dewey, 2010, p. 577-

578). 

A arte tem a função de classificar a aprendizagem, o 

conhecimento, a sensibilidade, a lógica e também a teoria. 

Domínio encravado no contato com o que se transforma, 
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aguçando os elementos mais intrínsecos. Servindo para 

compreender o mundo em nossa volta. Tanto de sua 

complexidade como de sua própria arte e afinidade. 

2.2 A ARTE PRESENTE NO CURRÍCULO 

ESCOLAR 
Pois bem, o ensino de Arte esteve presente no 

currículo escolar desde o século XIX, segundo Barbosa (2010), 

com diversas características no tocante ao político e ao social de 

cada período. A educadora Ana Mae Barbosa (1991) ainda 

descreve que, o ensino da Arte ganhou espaço na área de 

Educação devido à atividade de Desenho que era desenvolvida 

nas escolas, direcionada especialmente às pessoas com nível 

escolar inferior, como forma de preparar a mão de obra 

especializada para o exercício de uso profissional. 

Neste contexto, o ensino da Arte gerou a 

obrigatoriedade em diversas linguagens. Na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação de 1° e 2 ° Grau 5.692/71, foi previsto, 

intitulada de “Lei Educacional da Ditadura Militar”. Nesta 

perspectiva, a LDB não instituiu a obrigatoriedade na formação 

especializada de professores para lecionar as atividades na área 

de Educação Artística dentro da escola, pelo contrário, deixou 

lacunas, sendo assim, profissionais de outras disciplinas 

poderiam ministrar as aulas, causado enfraquecimento da 

comunidade disciplinar, e a falta de comprometimento com o 

ensino. 
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É importante destacar que, nos anos 1990, ocorreu 

um movimento que garantia a permanência do ensino de Arte 

no Currículo Escolar, já que na nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, Lei 9.394/96, a Arte não estava prevista 

para ser incluída como componente disciplinar no currículo da 

Educação Básica. É importante destacar o movimento que 

defende a obrigatoriedade do ensino das Artes na Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC. Enfim, foi apresentado 

ao Conselho Nacional de Educação – CNE em agosto de 2018 

e servirá de referência para a construção dos currículos das 

escolas particulares e públicas de todo Brasil. Documento esse 

que será executado nos próximos dois anos. Figura 02, 

demostra em imagem o Movimento Arte na Escola, na qual, 

educadores e artística de vários seguimentos, associam a sua 

imagem e o cartaz, “eu apoio! # movimento Arte na escola” nas 

redes sociais, com o intuito de expandir o movimento. 

Figura 02 – Movimento Arte na Escola 

 
Fonte: << https://movimentoartenaescola.wordpress.com/>> 
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Pois, a Arte permeia de forma interdisciplinar todas 

as dez (10) competências gerais que norteiam a Base Nacional 

na Base Nacional Comum Curricular – BNCC. Envolve o 

ensino da Arte juntamente com o discente a construir seu 

repertório expressivo e autônomo, motivando-o a propor 

transformações em seu caminhar, como também nos seus 

arredores. 

Ressalte-se o autor Leandro Konder com sua obra 

“A questão da Ideologia”, afere o fato de que a Arte não está 

livre da ideologia, mas possibilita uma superação, uma 

preparação, uma maturação e, por fim, um refinamento. Aceita 

o processo de criação e descobrimento de um mundo que 

envolva o telespectador, por meio das distorções ideológicas 

das “obras de arte bem sucedidas” (KONDER, 2002, p. 219). É 

possível essa superação por meio de estudo relacionado ao 

trabalho artístico-pedagógico consistente, educador (artista), 

consiga ultrapassar as marcas da ideologia dentro da prática 

educacional. Logo, os discentes poderão ter limitação e não 

contribuir para uma compreensão crítica em relação à Arte e 

sua Sociedade. Além disso, um desenvolvimento de um ensino 

superficial da Arte pode sufocar a força vital da imaginação das 

crianças, jovens e os adultos dentro e fora da escola. 

Para tanto, os Parâmetros Curriculares Nacionais – 
PCNs descrevem: 
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A escola, na perspectiva de construção de 
cidadania, precisa assumir a valorização da 
cultura de sua própria comunidade e, ao 
mesmo tempo, buscar ultrapassar seus limites, 
propiciando às crianças pertencentes aos 
diferentes grupos sociais o acesso ao saber, 
tanto no que diz respeito aos conhecimentos 
socialmente relevantes da cultura brasileira no 
âmbito nacional e regional como no que faz 
parte do patrimônio universal da humanidade 
(PCNs, 1998, p.34 grifo meu). 

A cultura, por dizer assim, é perfeitamente a 

transmissão de comunicação de uma sociedade. Pois, toda 

comunicação é semelhante à arte, e, sem aquela, a sociedade só 

existiria. 

2.3 A INTERDICIPLINARIDADE DA ARTE X 

EDUCAÇÃO 
Pois bem, a interdisciplinaridade proporciona o 

desenvolvimento artístico e estético com outras áreas do 

conhecimento. Logo, é uma abordagem filosófica, que carrega 

consigo os significados científicos, sócias e culturais. Além de 

proporcionar suporte ao processo de educação, criando uma 

nova leitura para o contexto. É importante destacar que, Paulo 

Freire encontrava-se na linha de frente, no qual, teve por 

finalidade a quebrar a rigidez dos compartimentos em que se 

encontravam as isoladas disciplinas. Ainda convém lembrar as 

indagações encontradas nas entrelinhas. O filósofo questionava 

as características do projeto interdisciplinar, Freire (1996, p.31), 

“Ao ser produzido, o conhecimento novo supera outro que antes 
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foi novo e se fez velho e se dispõe a ser ultrapassado por outro 

amanhã.” Pois bem, tentava ousar fragmentos que estavam 

presentes em sua vida, pois a interdisciplinaridade para Freire 

era ação em movimento. 

Para tanto, busco em Barbosa outra argumentação 

referente à Arte e sua interdisciplinaridade, como também, sua 

contribuição para as ciências humanas esclarecendo nos 

seguintes fatos; 

A Arte-educação, por sua natureza 
epistemológica, integra várias modalidades de 
experiência, recebendo contribuições de 
diversas ciências e áreas do conhecimento 
humano. Uma análise da colaboração das 
múltiplas ciências humanas para aclarar os 
objetivos e métodos da experiência artística 
na escola se faz necessária. 

A antropologia nos esclarece acerca das 
formas de investigação do universo cultural 
dos jovens e crianças que pretendemos 
ensinar, além de esclarecer as relações entre a 
cultura erudita, a popular e a de massa e os 
cânones de valor das artes úteis, por exemplo. 
Na área da psicologia se verificarão as 
conseqüências (sir) metodológicas para a 
Arte-educação das diferentes abordagens: 
freudiana, lacaniana, humanística, junguiana 
(sir) e gestaltista, assim como, em filosofia, 
um dos objetivos será a análise das influências 
das correntes fenomenologista, marxista, 
kantiana, no ensino da arte. Também os 
diferentes conceitos de arte geram diferentes 
metodologias. (BARBOSA, 1988, p. 22). 
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Desta maneira, as tendências contextualizadas, tanto 

no lado psicológico como do social, se adstringem as teorias, 

sendo que, aquela se estreita com a criativida percepção da 

autorrealização, já a outra, busca os processos de exploração 

das relações sociais, comportamento e modelos alternativos. 

Trago Hans-Georg Flickinger, pois, ele descreve os desafios 

dentro da interdisciplinaridade. 

Tratar-se de uma obrigação mútua, nenhum 
dos parceiros pode saber, de antemão, qual o 
resultado ou, por assim dizer, o novo que 
nasce daí. É este espaço inesperado, não 
dominado por nenhuma das perspectivas 
disciplinares, que tanto irrita; pois sua 
experiência representa ameaça contínua dos 
pilares disciplinares que definem não apenas a 
identidade disciplinar, mas garantem, no dia a 
dia, a legitimidade dos interesses a serem 
tematizados e cumpridos dentro do horizonte 
disciplinar do questionamento. A resistência 
contra esse espaço aberto é forte, pois nada 
pior para o cientista do que ter de renunciar, 
forçadamente, a suas certezas básicas 
(FLICKINGER, 2010, P. 51). 

Enfim, nos diálogos acerca da dificuldade, o ser 

humano assume uma posição de retaguarda, neutralizada e fora 

no alcance na relação, ou seja, fora da situação. A 

interdisciplinaridade envolve um eixo integrador, que pode ser 

objeto de conhecimento, instrumento de investigação, um plano 

de intervenção. Neste sentido Hans-Georg Flickinger esclarece. 

O relacionamento entre as disciplinas parece-
me marcado por uma estrutura que permite 
não apenas descobrir o entendimento 
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específico de cada um quanto ao tema a ser 
tratado, mas também motivar a autorreflexão 
sobre os próprios olhares restritos que 
delimitam seu questionamento 
(FLICKINGER, 2010, p.47). 

O entendimento específico e a quebra de 

paradigmas, suas aversões a novas construções, buscam o 

embasamento teórico intelectual e nunca por proposições sem 

fundamento. Portando, a interdisciplinaridade “deve ser 

compreendida a partir de uma abordagem relacional, em que 

[...] sejam estabelecidas inter-conexões e passagens entre os 

conhecimentos através de relações de complementaridade, 

convergência ou divergência” (BRASIL, 2000, p.21). 

2.4 AS ARTES PLÁSTICAS MOLDANDO A 
INTEGRAÇÃO 

As Artes Plásticas são conhecimento. Partindo deste 

princípio podemos afirmar que a Arte se enquadra como uma 

das principais manifestações da humanidade, pois com ela o ser 

humano pode demarcar a sua presença, criando objetos e 

formas que venham representar sua vivência no mundo, como 

seu expressar de ideias, suas sensações, seus sentimentos, tudo 

isso se transformando em comunicação. Trago um trecho dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, no qual aponta-se: 

O desenho, a pintura e a colagem das 
crianças são marcas que elas deixam a partir 
de sua relação com o mundo, em diálogo 
permanente com seu imaginário. São marcas 
pessoais. Portanto, é muito importante 
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percebermos que cada criança tem um jeito 
próprio de se expressar: traços com mais vigor 
ou mais leves, ocupando o espaço todo ou 
apenas um cantinho, usando muitas cores ou 
escolhendo apenas uma etc. Nós professores 
(as), que lidamos dia-a-dia (sic) com meninos 
e meninas e suas produções culturais, seremos 
capazes de reconhecer a produção de cada 
criança mesmo que não tenha nome escrito se 
possibilitarmos que os pequenos se expressem 
com autoria (PCNs, 2006, p. 48 grifo meu). 

Desta forma, os profissionais docentes precisam 

buscar estímulo nos seus alunos e sua expressão e criatividade. 

Logo, permitindo que manifestem o seu eu. Portanto, é 

imprescindível considerar que o discente comece a produzir o 

seu conhecimento através dos sentidos. A Arte Plástica é uma 

manifestação artística que se faz presente entre as crianças, 

jovens e adultos, e para produzir sua arte é necessário apenas o 

tato e a visão, além do imaginário. A Arte é importante para sua 

vida, pois coopera para o desenvolvimento intelectual e a 

construção de sua criatividade, tornando-o um indivíduo com 

sensibilidade. 

Nesse sentido, corrobora a autora Ana Mae Tavares 

Barbosa em seu livro “Imagem no ensino da arte: Anos oitenta e 

novos tempos”. 

Uma educação não apenas intelectual, mas 
principalmente humanizadora, a necessidade 
da Arte é ainda mais crucial para desenvolver a 
percepção e a imaginação, para captar a 
realidade circundante e desenvolver a 
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capacidade criadora necessária à modificação 
desta realidade (BARBOSA, 1991, p. 5). 

Infere-se, as Artes Plásticas possuem vários sentidos, 

sendo assim, podem ser investigados em todos os tempos e 

espaços. Prevalecendo o senso individual, ligado a bela arte, 

misturando incertezas e ideias inimagináveis. O historiador 

Ernst Gombrich formular a Arte como 

Nada existe realmente a que se possa dar o 
nome de Arte. Não prejudica a ninguém dar o 
nome de Arte a todas as atividades, desde que 
se conserve em mente que tal palavra pode 
significar coisas muito diversas em tempos e 
lugares diferentes (GOMBRICH, 1999, p. 
15). 

Neste contexto, as Artes possuem um domínio, sua 

própria linguagem e seu contexto histórico inseridos na 

educação brasileira. Descrevendo elementos que envolvem 

tanto o sentido tátil como o visual, ressaltando assim, os 

desenhos, a escultura, a pintura dentro outros. Todo esse 

domínio fica explicito nos Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCNs, quando cita: 

As pesquisas desenvolvidas a partir do início 
do século em vários campos das Ciências 
Humanas trouxeram dados importantes sobre 
o desenvolvimento da criança, sobre o 
processo criador, sobre a Arte de outras 
culturas. Na confluência da antropologia, da 
filosofia, da psicologia, da psicanálise, da 
crítica de arte, da psicopedagogia e das 
tendências estéticas da modernidade, surgiram 
autores que formularam os princípios 
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inovadores para o ensino das Artes Plásticas. 
(PCNs, 1998, p 21 e 22). 

Pois bem, seguindo a linha de pensamento dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, o avanço 

relacionado ao setor de conhecimento na atualidade, vem desta 

forma, observar a existência de um despertar para a importância 

da Educação, pois, é através dessa educação que os alunos 

poderão desenvolver sua capacidade afetiva, motora e social. 

As Artes Plásticas são um meio de se expressar, conforme Paulo 

de Tarso C. Sans (1995, p. 21), com sua obra “A criança e o 

artista: fundamentos para o ensino das artes plásticas”. 

Esclarece, ainda, que “A natureza da criança é lidar com o 

mundo de modo lúdico, fazer o que lhe dá prazer e satisfação. 

Por isso gosta tanto de brincar e desenhar”. 

2.5 AS ARTES PLÁSTICAS INSERIDAS NA 

COMUNIDADE E CULTURA SURDA 
Salienta-se que a comunidade está inserida na prática 

que ela é desenhada no espaço comum. A cultura é de natureza 

pública. Para tanto, a comunidade precisa reconhecer e 

valorizar a cultura no contexto educacional, trazendo a 

oportunidade de construir sua identidade com senso de 

pertencimento a um grupo social com objetivos e interesses 

comuns. Strobel esclarece que, 

a cultura é uma ferramenta de 
transformação, de percepção à forma de ver 
diferente, não mais de homogeneidade, mas 
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de vida social constitutiva de jeitos de ser, de 
fazer, de compreender e de explicar 
(STROBEL, 2008, p. 18 grifo meu). 

Pelo exposto acima, entende-se que a cultura é 

construída a partir de ações e inter- relações sociais. John 

Dewey (2010, p.62), corrobora que todos se deixam envolver 

“não pelo desejo irrequieto de chegar à solução final, mas pela 

atividade prazerosa do percurso em si.” A colocação do filósofo 

é desfrutar do prazer do percurso em sua caminhada, pois, é 

maior a sua satisfação na trajetória ao invés do resultado em 

seu término. Menciono o Stuart Hall, que traz aspecto de 

compreensão teórica acerca do mesmo contexto: 

[...] no interior de uma cultura específica se 
expande, e seu elo com a cultura de origem se 
transforma ao ser obrigado a negociar seu 
significado como outras tradições dentro de 
um ‘horizonte’ mais amplo que agora inclui 
ambas (sir) (HALL, 2013, p. 93 grifo meu). 

A colocação de Hall levou ao entendimento de que a 

origem dessa prática em um espaço específico, entre o mesmo 

contexto social, produz sentidos diversos. Compreende a sua 

relação com a comunidade. O professor de psicologia da arte, 

Rudolf Arnheim Berlim (2002), em sua colocação, expressa 

que o contato com as obras de arte não eram suficientes, e sim, 

a habilidade e a forma de se trabalhar com elas, envolvendo-se 

e analisando-a. Desta forma, criando sensibilidade em sua 

percepção visual, pois o ser humano tem a capacidade inata de 

entender através dos olhos. Isso acontece com os surdos, com a 
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sensibilidade à flor da pele. Com a falta de um dos cinco 

sentidos, a visão aflora, dando a ele uma percepção visual 

homogênea. 

Dessa maneira, as artes plásticas fazem com que os 

surdos explorem o campo visual. Por outro lado, suas sensações 

se completam através do tato. Pois, as percepções do uso das 

artes visuais são aquelas que propiciam vivências significativas a 

partir dos órgãos dos sentidos. O autor Tuan corrobora essa 

relação dos sentidos e principalmente do tato na qual afirma: 

A percepção é uma atividade, um estender-se 
para o mundo. Os órgãos dos sentidos são 
pouco eficazes quando não são ativamente 
usados. Nosso sentido tátil é muito delicado, 
mas para diferenciar a textura ou dureza das 
superfícies não é suficiente colocar um dedo 
sobre elas; o dedo tem que se movimentar 
sobre elas. É possível ter olhos e não ver; 
ouvidos e não ouvir (TUAN, 1980, p. 14). 

A percepção através do tato pode ser analisada como 

a formação do conhecimento. Percebendo assim, o ambiente no 

qual está inserido, as formas e a sua vivência. Para tal, as 

práticas pedagógicas encontram-se quase sempre obscuras e 

mascaradas nas atividades convencionais, tornando os 

conteúdos curriculares ultrapassados e sem essência. 

Convém lembrar, as discussões acerca da pós-

modernidade na concepção da cultura, construída ao viés de sua 

tendência à hierarquia cultural. Claro que esses princípios 

modernos na contemporaneidade são readaptados para “uma 
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sociedade liberal, caracterizada pelo movimento, pela fluidez, 

pela flexibilidade; indiferente como nunca antes se foi aos 

grandes princípios estruturantes da modernidade, que precisaram 

adaptar-se ao ritmo hipermoderno para não desaparecer.” 

(Lipovetsky, 2004, p.26). Desta forma, a cultura surda traz uma 

adaptação multiculturalistas, na qual considera sua cultura 

sendo nunca superior a outra, mas destacando a importância de 

valores e seus aspectos culturais existentes nos grupos 

humanos. A cultura surda para a autora Karin Strobel: 

Cultura surda é o jeito de o sujeito surdo 
entender o mundo e de modificá-lo a fim de 
torná-lo acessível e habitável, ajustando-o 
com as suas percepções visuais, que 
contribuem para a definição das identidades 
surdas e das “almas” das comunidades surdas. 
Isto significa que abrange a língua, as 
ideias, as crenças, os costumes e os hábitos 
do povo surdo. (STROBEL, 2009, p. 22 grifo 
meu). 

Analisando-se as discussões acerca dos 

apontamentos de Strobel, as experiências culturais da 

comunidade surda são desenvolvidas visualmente, tendo como 

seu ponto principal o aspecto sensorial da visão. Dessa forma, 

possibilita que os surdos percebam o mundo ao seu redor. Para 

tal, os elementos visuais que estão inseridos visualmente por 

meio da cultura visual vão sendo reconhecidos como cultura e, 

assim, favorecendo aos surdos o desenvolvimento cultural de 

vários artefatos que venham a refletir a peculiaridade da cultura 

surda. Vale salientar que, segundo Strobel (2008, p.38), a 
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cultura surda envolve as “atitudes do ser surdo, de ver, de 

perceber e de modificar o mundo”. Lembrando que, nas práticas 

culturais da cultura ouvinte se tornam distintas, pois o fato de 

não terem a audição e os elementos sonoros como referência os 

distancia desses grupos. 

Em consideração aos fatos aqui mencionados, trago 

uma explicação de Caldas, o qual esclarece a aproximação das 

Artes com a comunidade surda: 

Os surdos precisam de contato com a arte, 

a fim de que possam expressar sua 

identidade surda através da mesma; [...] há 

artistas surdos em diferentes contextos como 

atores, poetas em Língua de Sinais, pintores, 

mágicos, escultores, contadores de histórias e 

outros, tais como cineastas; adotar como 

estratégia relevante para arte nas escolas a 

discussão com os alunos sobre como criar a 

arte; [...] incentivar o teatro, a poesia, a 

pintura e pesquisas na história, na comunidade 

surda e outros; artistas surdos ou debates na 

comunidade surda sobre a arte seriam bem 

vindos para incentivar os alunos. 

(CALDAS, 2006, p. 43 e 44 grifos meu). 

Em suma, a arte é um incentivo para a comunidade 

surda, pois com ela os surdos conseguem criar uma forma de 

expressar. Buscando informações e conexões com o que vêm e 

o que sentem em seu cotidiano. Explorando o conhecimento e 

sua linguagem através das Artes Plásticas. 
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A cultura ocupa um papel importante na formação de 

opiniões, tanto no tocante da parte expressiva como na crítica, 

desenvolvendo atividades que provocam a criatividade e a 

oportunidade de pensamento crítico. Logo, (UJIIE, 2013), a 

formação do ser traz a possibilidade de questionar o 

conhecimento em relação ao mundo, por meio da expressão de 

ideias, de significados e pela colaboração do conhecimento 

historicamente produzido de modo reflexivo. Conforme a autora 

Karin em seus apontamentos em relação à humanidade e o ser 

surdo, 

A presença do povo surdo é tão antiga quanto a 

humanidade. Sempre existiram’ surdos. O que 

acontece, porém, é que nos diferentes 

momentos históricos nem sempre eles foram 

respeitados em suas diferenças ou mesmo 

reconhecidos como seres humanos (Strobel, 

2008b, p.42). 

Frente à complexidade da questão, na história dos 

surdos, observa-se que sua trajetória perpassa por imposições, 

preconceitos e experimentos sem sucesso. Enfim, alguém 

começou a entender diferentemente a cultura dos surdos e hoje 

eles podem utilizar a sua língua. Mesmo assim, para que os 

surdos vivam em igualdade com os ouvintes, é necessário 

principalmente que a sociedade os respeite da forma que são. 

Usufruindo de sua linguagem gestual espacial, rica e expressiva 

como qualquer outra língua mãe e trabalhando em parceria com 
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as Artes Plásticas, a comunidade se encontra e consegue se 

definir como tal. 
3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA 
O presente trabalho se caracterizou pela pesquisa 

descritiva bibliográfica, como também de forma qualitativa. 

Segundo Laville e Dionne, a análise de conteúdo permite uma 

abordagem com uma gama de diversidade e de objetos para a 

investigação como: valores, mentalidades, atitudes, 

representações, ideologias e etc. (Laville e Dione, 1999 p. 214). 

Dessa forma, a pesquisa deteve solidez, por motivo da 

utilização do referencial teórico escolhido e sua flexibilidade. 

As técnicas de pesquisa correspondem aos 

instrumentos de coleta de dados (COUTINHO e SORTO, 

2007). Envolveram: a) O levantamento de dados da cultura 

surda; b) Leitura de bibliografia relacionada à Arte x Educação, a 

interdisciplinaridade; e c) Questionário, coletando-se os 

problemas e ideários relacionados à Arte x Educação dentro da 

comunidade surda. O questionário, por sua vez, foi 

semiestruturado, apresentando questões objetivas, as quais 

foram conduzidas e analisadas pelo pesquisador. Foram 

entrevistadas 04 (quatro) pessoas surdas, com ensino médio 

completo ou não, por isso, a restrição na escolha dos 

entrevistados, de ambos os sexos, que quiseram participar de 

livre e espontânea vontade. As pesquisas foram realizadas na 
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cidade de Parnaíba, no Estado da Piauí, sendo seguidas as 

recomendações propostas pelo Termo de Autorização do uso de 

som e imagem. Como também para o critério de inclusão, os 

entrevistados deviam estar ligados à comunidade surda. 

Após a coleta dos dados, foi realizada a sua análise, 

quando se evidenciaram as relações entre a Arte x Educação e a 

Comunidade Surda e os fatores estudados. Na análise, utilizou-

se da exploração, da interpretação, da explicação e da 

especificação (MARCONI e LAKATOS, 2010, p. 151). 

Contou-se com o auxílio de quatro processos de 

análise de dados: uma fase exploratória da pesquisa, em que 

ocorreu um trabalho de campo e a construção da teoria e das 

técnicas de coleta de dados, como entrevistas, observações, 

pesquisa documental e bibliográfica; uma segunda fase, 

interpretativa, que serviu para se atingirem os objetivos da 

pesquisa, verificando-se as informações que levaram ao 

processo teórico e conceitual, e as hipóteses a serem 

confirmadas; a penúltima fase, da explicação, quando o 

pesquisador explicou a quem os seus resultados seriam úteis, 

além de terem sido produzidas entrevistas estruturadas 

direcionadas pelo pesquisador, com o intuito de apoiar o seu 

questionário, transcrevendo-se as informações obtidas na 

pesquisa; e uma quarta e última fase, a de especificação, que 

serviu para o tratamento dos dados e sua condensação, tendo o 

seu destaque na seção dos projetos em relação aos objetivos 
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que serão alcançados, com base na coleta de dados, e em seu 

tratamento, ligando-se à interpretação, que veio a ser adquirida 

na coleta com os objetivos e formas a serem atingidos. 

Utilizamos como aporte teórico o estudo relacionado 

à Arte x Educação, ressaltando o pensamento teólogo Herbert 

Read, que expressa que a Arte x Educação é um movimento que 

teve como manifestação o conhecido a tendência da “livre 

expressão”. 

Como exemplo, foi emprestada a 

interdisciplinaridade, que proporciona o desenvolvimento 

artístico e estético com outras áreas do conhecimento. 

Apontaram-se ferramentas de desenvolvimento 

previstas na legislação nacional, como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Arte em estudos sobre a educação 

estética, a estética do cotidiano, complementando a formação 

artística dos alunos, com a finalidade de caminhar esforços e 

investimentos para a melhoria da qualidade da educação do 

Brasil. 

De outra parte, retoma-se a observação para as 

experiências culturais da comunidade surda que são 

desenvolvidas visualmente. Segundo a autora Strobel (2008, 

p.38), a cultura surda envolve as “atitudes do ser surdo, de ver, 

de perceber e de modificar o mundo”. 
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3.2 ANÁLISE DA PESQUISA 
Nasceram interessantes discussões por meio de 

inúmeras pesquisas e questionamentos. Não se pode negar a 

necessidade de muito a fazer. Para que haja um esclarecimento, 

em âmbito geral, foram levantadas lacunas, por consequência, e 

pontos de interrogação. Para isso, precisamos de excelentes 

profissionais, que vão além do que lhes cabe. Mesmo assim, a 

frecha continua aberta. A análise final se dará na tentativa da 

pesquisa interpretativa e exploratória, por meio da explicação e 

da especificação (MARCONI e LAKATOS, 2010, p. 151). 

Propôs-se a análise interpretativa, hábil a ler nas 

entrelinhas e a explorar toda a veracidade das ideias expostas. 

A análise explicativa tem como finalidade explicar os fatos em 

seus termos. A análise exploratória é dada em descoberta de 

práticas que têm a necessidade de modificações na elaboração 

de alternativa que venham a ser substituídas. Já na 

especificação, o pesquisador busca indagações para as suas 

respostas, estabelecendo uma ligação entre os dados obtidos e 

as hipóteses previamente formuladas. 

O grande problema é que são poucos os docentes que 

conseguem essa plena competência, que realmente formem 

uma educação com um legado que busquem constantes 

transformações. A pesquisa contou com o auxílio de quatro 

processos de análise de dados: análise exploratória, análise 
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interpretativa, análise explicativa e análise específica. O gráfico 

01 traz um esquema elucidativo dos processos de análise. 

Gráfico 01 – Processo de análise de dados 

 

 

Fonte: a própria autora. 

O estudo científico que faz a ligação entre o homem 

e o ambiente de seu cotidiano deve investigar suas capacidades, 

habilidades, bem como suas limitações. Tudo foi analisado 

dentro do contexto de coleta de dados. Com a pesquisa, veio a 

base para dar continuidade e desenvolvimento a esse trabalho. 

A primeira fase da pesquisa foi a exploratória, em 

que surgiu o trabalho de campo e a construção teórica. As 

entrevistas, as observações e a pesquisa documental e 

bibliográfica foram realizadas a partir de um questionário 
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aplicado a 04 (quatro) pessoas surdas, que possuem mais de 03 

(três) anos de prática com a Língua Brasileira de Sinais – 

Libras e têm o ensino médio completo ou não, além de contar 

com 05 (cinco) anos de Comunidade Surda. Tal etapa foi 

fundamental para à técnica de coleta de dados. 

A segunda fase, interpretativa, foi auxiliada pelos 

resultados da etapa anterior, verificando-se as informações que 

levaram ao processo teórico e conceitual, bem como suas 

hipóteses confirmadas. A escolha do questionário recaiu nessa 

amostra devido à experiência no convívio com surdo e, por ser 

discente do curso de Licenciatura Letras Libras, sem observar 

detalhes específicos sobre eles. 

A penúltima fase, da explicação, é quando o 

pesquisador deve explicar a quem os seus resultados serão úteis. 

Assim, o questionário registrado transcrito fielmente através de 

sua abordagem, tratou dos aspectos que procuram identificar a 

forma como a comunidade surda vem utilizando a Arte x 

Educação. Transcrevendo assim, as informações obtidas na 

pesquisa. 

Por fim, existiu uma quarta e última fase, a de 

especificação, que serviu para o tratamento dos dados e sua 

condensação. Teve destaque na seção dos projetos em relação 

aos objetivos que foram alcançados. Com base na coleta de 

dados e em seu tratamento, ligou a interpretação com a coleta 

de objetivos e formas. Foram utilizados gráficos estatísticos e 
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         As atividades culturais 
têm o papel de gerar 
trabalho, emprego e 
renda, além de promover 
a inclusão social, 
especialmente entre 
jovens de uma 
comunidade surda. 

tabelas, pois fazem parte de uma linguagem direta e universal, 

descrevendo as informações, os objetivos, o público e a 

organização de dados coletados e sua interação. 

Em relação à validação das análises obtidas, acerca 

do conteúdo extraído da pesquisa realizada com questionário 

semiestruturado, foram transportadas as ideias através de 

gráficos, smartArt e tabelas representativas. 

3.3 RESULTADOS DO QUESTIONAMENTO 
Os dados coletados entre os entrevistados, revelando 

seu posicionamento acerca da Arte e a sociedade do nosso país, 

confirmaram que o público escolhido tem facilidade para 

metacognição. É o que se depreende na smartArt 01 e 

receptivamente 02, 03, 04 e a 05. 

SmartArt 01 – 01 pergunta do questionário semiestruturado 

01 Questão: Qual o papel da cultura para o desenvolvimento 
econômico e social de uma comunidade surda?  

Fonte: a própria autora 
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O papel da Arte em uma comunidade é essencial, 

pois, sua valorização alimenta a diversidade de culturas e 

principalmente de sua história. Dessa maneira, a cultura 

inserida na comunidade se torna o centro das questões, 

reduzindo do nível de pobreza, bem como a melhoria da 

qualidade de vida. Os entrevistados confirmaram a importância 

da cultura na comunidade surda. 

 

 

SmartArt 02 – 02 pergunta do questionário semiestruturado 

Fonte: a própria autora 

As políticas Educacionais precisam sim priorizar o 

estudo das artes, pois esse instrumento de implementação tem o 

poder de manifestar o conhecimento e envolve-lo 

paralelamente com a arte com a tendência da livre expressão. 

Torna, dessa maneira, uma educação com arte, a perfeita 

transmissão de comunicação de uma sociedade. 
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SmartArt 03 – 03 pergunta do questionário semiestruturado03 
Questão: 

 

 

A comunidade surda juntamente com a Arte consegue gerar 
uma maior inclusão no crescente mercado da 

100% Sim, pois, a arte possui um domínio, uma linguagem e 
um contexto histórico específico dentro da educação 
brasileira. 

 

 

 

Fonte: a própria autora 

A pesquisa relacionada à questão 03 busca envolver 

o movimento da comunidade surda e a Arte, de forma 

qualitativa permitir aprofundar-se nos fatos, entender os 

significados que os entrevistados trazem como resposta. 

Afirmando que a economia criativa tem a função de inclusão 

utilizando sua linguagem e um contexto histórico específico 

dentro da educação brasileira. Logo, para entender os fatos e 

sua ideologia, devem-se levar em conta os aspectos subjetivos, 

prevalecendo, assim, as metodologias qualitativas. 
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SmartArt 04 – 04 pergunta do questionário semiestruturado 

 

 

 

 

Fonte: a própria autora 

O estudo e interpretação da questão 04 condizem 

com a ideia de que a arte é uma obra aberta, de interpretações e 

significados, estimulando, assim, o aluno a entender o mundo ao 

seu redor. Introduzindo o conhecimento, a expressividade e 

avaliação em seu dia a dia. Pois, a Arte permeia de forma 

interdisciplinar todas as dez (10) competências gerais que 

norteiam a Base Nacional na Base Nacional Comum Curricular 

– BNCC. Envolvendo o ensino da Arte em seus primeiros anos, 
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Apenas no 
ensino 

Apenas na 
educação 
infantil 

05 Questão - Em 
seu caminhar 
educacional, qual o 
contato seu 
referente à 

disciplina          as 

67%	Apenas	na	educação	infantil	

os alunos terão capacidade de construir seu repertório 

expressivo e autônomo, motivando-o a propor transformações 

em seu caminhar, como também nos seus arredores. 

SmartArt 05 – 05 pergunta do questionário semiestruturado 

 
 

 

Fonte: a própria autora 

Apresentou-se uma boa interação com os envolvidos 

na pesquisa do trabalho, porém uma pequena parcela de 

estudantes considerou que as Artes ajudaram apenas no ensino 

fundamental e a maioria apontou que seu contato com as artes 
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aconteceu apenas na educação infantil. Lembrando que a 

disciplina de Artes tem como elemento base o conhecimento e 

a interpretação. Uma perfeita comunicação do ser e seu 

entendimento como pessoa dentro da sociedade. 

O questionário respondido por estudantes surdos, 

maiores de 18 anos, e com ensino médio completo ou não, teve 

seu formato semiestruturado, planejado e guiado para 

informações concretas com respostas objetivas. Trata-se de um 

modelo qualitativo, realizado no Estado do Piauí, voltado para 

o potencial de desenvolvimento cognitivo de competências e 

habilidades em estudantes surdos à aquisição de conceitos 

científicos. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Dessa maneira, os resultados aqui atribuídos vieram 

de pesquisa quantitativa interpretativa e de profundos estudos 

acadêmicos, além da experiência em seu dia a dia, tornando-se 

essencial para pesquisa. Ademais, buscou-se a aproximação da 

realidade da Arte x Educação na área escolar, contribuindo para 

um melhor desempenho e aprendizagem. A busca se deu 

através de árduas pesquisas, estudos acerca do questionário e 

muita determinação. Teve- se como propósito contribuir para 

que a sociedade adquirisse o conhecimento de algo que hoje já 

é oferecido à comunidade surda. Não existe uma fórmula ou 

regra preestabelecida que venha possibilitar a interação entre 

Arte x Educação x Comunidade Surda x Cultura. Precisamos de 
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ferramentas para que o discente se sinta acolhido onde que quer 

esteja, ultrapassando, assim, seus limites e a necessidade de se 

superar. Segundo Santos: 

Os recursos tecnológicos e midiáticos 
encontra-se (sir) à disposição da educação, 
mas, muitos desses recursos ao invés de 
agregar qualidade ao processo de ensino e 
aprendizagem, acabam confundindo, 
desestimulando ou, até mesmo, dispersando a 
atenção dos alunos. Saber escolher, ou 
construir [...] uma boa educação passa a ser 
um desafio para todos os elementos 
envolvidos na educação. (SANTOS, 2007, p. 
2). 

Desta forma, ressaltamos a importância de 

contemplar os requisitos mencionados no conceito de Arte x 

Educação e a Comunidade Surda, para que os resultados sejam 

facilitadores no processo de aprendizagem. 

6 CONCLUSÃO 
Este artigo perpassou o importante papel entre 

pesquisas e discussões, envolvendo, assim, as artes plásticas 

integrando o surdo na comunidade escolar. Descobriu-se que 

ainda existem barreiras a serem vencidas, quando se fala em 

Arte x Educação e pessoas com deficiência auditiva. 

Destacou-se, assim, o movimento que defende a 

obrigatoriedade do ensino das Artes na Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC, o qual foi apresentado ao Conselho 

Nacional de Educação – CNE, em agosto de 2018, e que tem o 
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condão de ser referência para a construção dos currículos das 

escolas estaduais e particulares de todo Brasil. Movimento Arte 

na Escola. 

Percebeu-se que as Artes Plásticas são uma 

manifestação artística que se faz presente entre as crianças, 

jovens e adultos, tanto surdas como ouvintes, e que para 

produzir sua arte é necessário apenas o tato e a visão, além do 

imaginário. Além disso, o desenho, a pintura e a colagem das 

crianças são marcas que elas deixam a partir de sua relação 

com o mundo. 

Essa relação acontece por meio da 

interdisciplinaridade, a qual proporciona o desenvolvimento 

artístico e estético com outras áreas do conhecimento. Paulo 

Freire, como linha de frente, busca quebrar a rigidez dos 

compartimentos em que se encontravam isoladas as disciplinas. 

Constatou-se, assim, que os surdos precisam de contato 

com a arte, a fim de que possam expressar sua identidade surda. 

Aqui, propõe-se a aproximação da realidade da Arte x Educação 

na área escolar, contribuindo para o melhor desempenho e 

aprendizagem. 

Existe o potencial em cada indivíduo deficiente 

auditivo a ser explorado, sendo importante reconhecer a 

pesquisa bibliográfica no meio acadêmico e profissional da 

educação. Pois, uma educação de qualidade possibilita uma 
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maior autonomia em relação à sociedade, sem contar com a 

evolução do próprio ser. 
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: UMA 

BREVE ANÁLISE DOS PRIMEIROS CICLOS NO 

MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI 

Juliana Monteiro Galvão Araújo 

RESUMO 

O sistema educacional brasileiro passou por uma intensa 
cobrança da oferta de ensino para jovens e adultos, devido à 
ausência dessas práticas desde o período do Brasil Colonial. E 
por esses motivos, inúmeros programas foram criados com 
intuito de suprir essa deficiência. Em meio a esse panorama, 
surgiram propostas para o ensino advindas de diferentes 
classes, e essas, ao longo dos anos, foram se consolidando 
como estratégias para enfrentamento da alfabetização e 
preparação dos alunos e alunas. Neste sentido, foi desenvolvido 
um estudo com o objetivo de analisar alguns aspectos da 
Educação de Jovens e Adultos nos primeiros e segundos ciclos 
nas escolas de Parnaíba/PI desde sua implantação em 2001 até 
2016. A metodologia utilizada integra uma revisão 
bibliográfica, de natureza qualitativa, em um processo 
investigativo estabelecido pela interlocução entre autores e 
autoras que articulam a sociedade excludente com a 
compreensão de como se dá ou não a aprendizagem. Como 
conclusão, sugere uma proposta de diálogo à luz das ideias de 
Paulo Freire com a Pedagogia Dialógica e a Educação 
Libertadora. Os resultados indicam que é preciso ainda muitos 
avanços do sistema educacional para atender as necessidades 
dos alunos da EJA, tanto em fortalecimento de politicas 
públicas específicas, como qualificação de professores. Outro 
fator identificado foi a evasão dos educandos e principalmente 
educandas, que de acordo com estudos anteriores é um dos 
problemas que mais atingem a Educação de Jovens e Adultos. 
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Em síntese, a escola mais do que um espaço de passagem para 
o conhecimento, deve ser um ambiente que proporcione a 
inclusão e socialização de suas e de seus estudantes, 
preparando-as e preparando-os para assumir a cidadania junto à 
sociedade. 

Palavras-Chave: Educação de jovens e adultos. Direitos. 
Cidadania 

ABSTRACT 

The Brazilian educational system underwent an intense 
collection of the offer of education for young people and adults, 
due to the absence of these practices from the period of Colonial 
Brazil. And for these reasons, numerous programs have been 
created to address this deficiency. In the midst of this panorama, 
proposals for teaching came from different classes, and these, 
over the years, have been consolidating as strategies for coping 
with literacy and preparation of students. In this sense, a study 
was developed with the objective of analyzing some aspects of 
Youth and Adult Education in the first and second cycles in the 
schools of Parnaíba/PI from its implementation in 2001 until 
2016. The methodology used integrates a qualitative 
bibliographical review, in an investigative process established 
by the interlocution between authors and authors that articulate 
the exclusionary society with the understanding of how or not 
the learning is given. As a conclusion, he suggests a proposal 
for dialogue in the light of Paulo Freire's ideas with Dialogical 
Pedagogy and Liberating Education. The results indicate that 
many advances of the educational system are still necessary to 
meet the needs of EJA students, both in strengthening specific 
public policies and qualifying teachers. Another factor identified 
was the evasion of the students and mainly educands, which 
according to previous studies is one of the problems that most 
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affect the Education of Young and Adults. In short, the school 
is more than a space of passage for knowledge, it must be an 
environment that provides the inclusion and socialization of its 
and its students, preparing them and preparing them to assume 
citizenship with society. 

Keywords: Youth and adult education. Rights. Citizenship 

1. INTRODUÇÃO 

Os princípios de igualdade na educação 

começaram a ser discutidos com a promulgação da Constituição 

de 1946, a qual trazia o seguinte texto em seu Artigo 166: “A 

educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. Deve 

inspirar-se nos princípios da liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana”. Contudo, esse mesmo trecho não cita a 

educação para pessoas com faixa etária elevada e que não 

tiveram oportunidade de ensino no período ideal. 

Durante anos, o governo brasileiro criou 

inúmeros programas de ensino para jovens e adultos, como no 

ano de 1947, o governo buscou sanar a lacuna de ausência de 

educação para jovens e adultos, fora do tempo ideal para 

estudo, com a criação do Serviço para Educação de Adultos 

(SEA), o qual promove a implementação da Campanha de 

Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), que pode ser 

notoriamente reconhecido como o princípio da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). Pode-se destacar ainda a Campanha 

Nacional de Adolescentes e Adultos (1947-1963) e o 

Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL,1969-
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1985), os quais tiveram, mesmo com suas falhas, importância 

para a consolidação da oferta desse tipo de ensino. 

Em virtude de reconhecer a relevância da 

inserção dessa concepção educacional, propõe- se analisar o 

conceito da EJA em escolas do município de Parnaíba/PI. Com 

base nesse panorama, indaga-se: Qual o panorama que envolve a 

Educação de jovens e adultos dos primeiros e segundos ciclos 

das escolas municipais de Parnaíba/PI? 

Nessa perspectiva, objetiva-se analisar alguns 

aspectos da Educação de Jovens e Adultos nos primeiros e 

segundos ciclos nas escolas de Parnaíba – PI, desde sua 

implantação em 2001 até 2016. Como objetivos específicos: 

verificar o processo de seleção dos professores; Conhecer o 

perfil do docente e do discente que compõe a EJA; Refletir 

algumas características da modalidade EJA no município. 

2. METODOLOGIA 
As principais consultas bibliográficas para o 

presente estudo do tema em questão foram pesquisadas e 

baseadas em materiais científicos, tais como: artigos, 

monografias, trabalhos de conclusão de curso (TCC) e 

dissertações de mestrado e teses de doutorado. Para Gil (2010, 

p. 29), a pesquisa aqui desenvolvida é a partir de material 

elaborado, constituído fundamentalmente por livros e artigos 
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científicos. Destaca-se ainda que boa parte dos estudos 

exploratórios pode ser definida como pesquisa bibliográfica. 

Pesquisa bibliográfica são textos originais ou de 

primeira mão sobre determinado assunto (RUIZ, 2002). O 

presente trabalho é classificado e apresenta-se como uma 

pesquisa bibliográfica e estudo de caso, o que dá embasamento 

teórico e suporte científico ao estudo em questão e realiza-se 

levantamento de dados junto aos órgãos competentes. 

Quanto à abordagem do problema, admite-se que 

a abordagem aplicada quanto à natureza nesta pesquisa é de 

cunho qualitativo. Malhotra (2001) afirma que na pesquisa 

quantitativa a amostra deve ser bem definida a fim de evitar 

erros no momento de inferir as respostas de alguns problemas, 

já que essas serão utilizadas para a solução do todo. A 

abordagem qualitativa será realizada no momento de 

verificação dos resultados levantados junto aos gestores da EJA 

no Município pesquisado, onde será observada se as práticas da 

EJA estão sendo eficientes. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Perfil Docente e Discente na EJA 
Sabe-se que todo e toda docente tem sua 

importância na formação do educando e da educanda, 

independente do ano, da série ou da modalidade de ensino, 

sendo indispensável a preparação de acordo com as exigências 
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do sistema educacional vigente. Assim, na Educação de Jovens 

e Adultos, o professor e a professora têm uma responsabilidade 

ampliada, porque vão conduzir a aprendizagem de pessoas 

adultas que buscam um crescimento para a vida social e 

profissional. 

Não há uma formação acadêmica específica para 

quem atua na EJA, mas é imprescindível que docentes busquem 

uma qualificação superior, uma graduação, a fim de ganhar 

conhecimentos que os levem a uma prática pedagógica mais 

inovadora e criativa para atender melhor a clientela adulta que 

retoma seus estudos. Com o objetivo de solucionar os 

problemas que surgem no dia a dia nas turmas de EJA, 

profissionais precisam refletir sobre as metodologias de ensino 

e assim buscar o aperfeiçoamento por meio de formação 

continuada, possibilitando ao indivíduo a capacidade de 

desenvolver suas habilidades, competências e criatividades, 

permitindo-lhes atuar na sociedade. 

O profissional que atua na EJA tem que ir além 

da transmissão de conteúdos. É essencial também conhecer a 

vida do aprendiz e compreender suas necessidades específicas, 

respeitar sua cultura, sua classe social, para que o ensino não 

fique limitado e para que o conhecimento ultrapasse as barreiras 

impeditivas a fim de atingir seus objetivos. 

Como diz Gadotti (2002, p. 43), 
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Os perfis dos alunos da EJA da rede pública 
são na maioria trabalhadores proletariados, 
desempregados, dona de casa, jovens, idosos, 
portadores de deficiências especiais. São 
alunos com suas diferenças culturais, etnias, 
religiões, crenças. 

Ademais, faz-se necessário de que esse educador 

ou educadora encontre ferramentas que condizem com a 

realidade da sua sala de aula, dinamize a prática pedagógica, 

buscando uma atuação positiva de seus alunos e alunas, 

valorizando o tempo e o perfil discente. 

Todavia, o perfil do ou da discente que procura a 

Educação de Jovens e Adultos é o de pessoas adultas 

empregadas ou desempregadas, jovens, adultos, adultas, pais, 

mães, enfim, indivíduos que por intempéries diversas acabaram 

por abandonar os estudos. São cidadãos e cidadãs 

marginalizados e marginalizadas no universo socioeconômico, 

cultural e educacional que buscam essa modalidade de ensino 

por se sentirem lesados e lesadas, interromperam o processo 

educacional e encontram-se sem acesso a melhores condições 

de trabalho e a uma vida mais digna neste País democrático, 

urbano, industrializado e escolarizado. São sujeitos que 

carregam consigo um estigma, a marca da exclusão social. 

Ressalta-se que é relevante a busca permanente 

de formação pedagógica que vise a qualificação profissional, 

com o intuito de atender os anseios de sua clientela, não 

esquecendo seus saberes, suas vivências, dando-lhes 
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oportunidades para conquistar seu espaço na sociedade seja 

como ser humano ou como profissional. De acordo com essa 

assertiva, Nóvoa (1987, p. 18) destaca que, “O aprender 

contínuo é essencial e se concentra em dois pilares: a própria 

pessoa como agente, e a escola como lugar de crescimento 

profissional permanente”. 

Diante disso, entende-se que a escola é 

responsável tanto pelos processos do ensino e da aprendizagem 

como também tem a função de conduzir o aluno e a aluna à 

reflexão e à construção do seu perfil, tirando dele o estigma da 

exclusão, ou seja, encontrar-se no mundo letrado e saber fazer 

uso dele. 

3.2 Processo de Seleção Docente 
A modalidade EJA se dá por meio de processos 

seletivos no município de Parnaíba – PI. Lança-se um edital 

mediante à necessidade das escolas municipais em que serão 

aprovados ou aprovadas docentes com formação na área de 

educação ou com ensino médio completo. Para os e as docentes 

de EJA que não têm formação específica, o município organiza 

uma capacitação profissional para esses professores e 

professoras a fim de explicar-lhes a proposta educacional 

direcionada para quem trabalha nesta variante de ensino. 

Por falta de material de caráter físico, para 

concretizar dados de forma precisa no que concerne ao 
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embasamento histórico da Educação de Jovens e Adultos no 

município de Parnaíba-PI, realizou-se um aporte histórico, 

iniciado no ano de 2001, para que assim ocorresse uma maior 

segurança ao abordar a EJA no período de 2001 a 2004. 

A modalidade de Educação de Jovens e Adultos 
foi implantada no município de Parnaíba 

– PI nos anos de 2001 a 2004, como Programa de Educação de 

Jovens e Adultos (PROEJA). Já que não havia recursos 

destinados para essa modalidade de ensino, o município recebia 

no ano 2001 uma verba do Fundo de Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental que auxiliava a implantação do ensino de 

EJA em Parnaíba, porém esses recursos não eram suficientes 

para suprir a procura dessa clientela. 

Iniciou-se no ano de 2001 um projeto que 

objetivava a inserção de pessoas adultas no sistema escolar de 

ensino com parceria com a Fundação Banco do Brasil. Foram 

credenciadas cinquenta turmas de Alfabetização/BBeducar e 

mais noventa e três turmas de 1º e 2º ciclo mantidas pelo 

Município. 

No ano de 2002, o Governo Federal repassou 

mais verbas à Educação, em específico à EJA. Tal repasse teve 

valor significativo, pois essa modalidade pode ser tratada com 

mais eficácia, o que se refletiu na realidade desses e dessas 
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discentes não só no âmbito educacional, como também fora das 

paredes escolares. 

Com isso, contrataram-se mais docentes para 

atender um maior número de jovens e de pessoas adultas para 

atuarem no contexto escolar. Houve um enfoque na formação 

continuada, na compra de materiais didáticos e na merenda 

escolar. 

De acordo com pesquisas do CENSO realizadas 

em 2000, feito pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa Estatística 

(IBGE), o município de Parnaíba no Piauí, na época, apresentava 

132.282 habitantes (94,5% zona urbana, 5,5% zona rural). No 

mesmo CENSO, verificou-se um maior crescimento na 

urbanização, e expressiva significância no analfabetismo 

(15,41%). De acordo com a mesma pesquisa, 

20.384 habitantes na faixa etária entre 15 e 25 anos de idade 

encontravam-se no campo dos analfabetos e analfabetas. 

A partir do levantamento desses dados 

estatísticos, gestores e representantes da educação de Parnaíba-

PI, buscaram reduzir esse quadro e como recurso buscou-se o 

apoio da Secretaria de Educação (SEDUC), de Parnaíba, Piauí, 

na administração de 2001 a 2004, em que se deu foque à EJA 

com o intuito de sanar ou minimizar a situação apresentada até 

o momento em que jovens e adultos apresentavam-se 

caracterizados de uma forma degradante e obscura por falta de 
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alfabetização e letramento. Mediante esse cenário, surgiu o 

Programa de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). 

As diretrizes empregadas no PROEJA foram 

inicialmente presenciais, contemplando todas as etapas do nível 

fundamental em ciclos. Na estrutura: 1º ciclo (1º e 2º séries), 2º 

ciclo (3ª e 4ª séries), 3º ciclo (5ª e 6ª séries) e 4º ciclo (7ª e 8ª 

séries). Essas turmas funcionavam no período noturno com 

frequência exigida de no mínimo setenta e cinco por cento da 

carga horária de oitocentas horas ou duzentos dias letivos. 

Imposições essas embasadas nas diretrizes curriculares do 

Ministério da Educação (MEC). O material didático utilizado 

era de acordo com o público alvo, jovens e pessoas adultas, e 

estruturado conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN). 

Desde o início da implantação do Programa de 

Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) foram atendidos 

cerca de 17.300 alunos e alunas no período de 2001 a 2004. 

Esse programa se fez cumprir através de recurso financeiro de 

Parnaíba e do Governo Federal por meio do programa de apoio a 

Estados e Municípios, somente foi concebido a partir de 2002. 

3.2 O Panorama dos Egressos e Egressas da EJA 
no Município 

O aluno e a aluna da EJA, como qualquer outro 

ou outra discente, têm direito ao estudo e à educação de 
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qualidade. É necessário preservar sua heterogeneidade, seja 

branco, branca, negro, negra, jovem, idoso ou idosa, com 

deficiência ou não, oferecendo a ele ou a ela a equidade de 

oportunidade para o acesso, permanência e inclusão na escola, 

assegurando quantidade e qualidade de ensino a todas e todos 

regularmente matriculado ou matriculada exercer a liberdade 

para aprender, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 

saber. 

Porém, são apontadas diversas as dificuldades 

que esses alunos enfrentam na jornada escolar. Sabe-se que a 

clientela que a Educação de Jovens e Adultos atende é diferente 

das demais modalidades, pois são aprendentes que têm uma 

rotina diurna ocupada, e que procuram recuperar sua 

escolaridade no período noturno, mesclando a rotina de 

trabalho aos estudos. 

Com o objetivo de solucionar os problemas que 

surgem no dia a dia nas turmas de EJA, profissionais precisam 

refletir sobre as metodologias que possibilite ao indivíduo a 

capacidade de desenvolver suas habilidades, competências e 

criatividades, permitindo-lhes atuar na sociedade. Em 

detrimento ao que foi exposto, Freire (1996, p. 57) afirma que: 

Ensinar exige respeito aos saberes dos 
educandos [...], discutir com os alunos a razão 
de ser de alguns desses saberes e relação com 
o ensino dos conteúdos [...]. Ensinar exige 
disponibilidade para o diálogo [...] Ensinar 
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exige o reconhecimento e a assunção da 
identidade cultural [...]. Ensinar exige a 
apreensão da realidade [...], transformar a 
realidade para nela intervir, recriando-a [...]. 
Ensinar exige segurança, competência 
profissional e generosidade [...]. O 
fundamental no aprendizado do conteúdo e a 
construção da responsabilidade, liberdade que 
se assume [...]. 

Neste tocante, é importante que o professor saiba 

agregar a realidade dos educandos com a sua atuação docente, 

ou seja, evidenciar a pedagogia dialógica e a educação 

libertadora, na qual consiste no respeito aos educandos e às 

educandas enquanto sujeitos aprendentes, na medida em que o 

diálogo é uma relação horizontal que se nutre de amor, 

humildade, esperança, fé e confiança, embasada no modo 

dialético de pensar, que não separa teoria e prática, pois ambos 

formam um todo, guiado pelo princípio da relação entre o 

conhecimento e o conhecedor, constituindo uma teoria que tem 

papel de emancipar o aprendiz e a aprendiz (FREIRE, 1996, p. 

79). 

Seguindo a proposta da pedagogia dialógica e a 

educação libertadora, para compreendermos o panorama da 

Educação de Jovens e Adultos no município de Parnaíba, fez-se 

necessário uma breve análise dos egressos e egressas 

matriculados, tais como, a quantidade de escolas que recebem 

esses alunos. Sendo assim, colheram-se dados que ajudaram a 

obter uma ideia subjetiva dos anos iniciais da modalidade. Na 
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cidade de Parnaíba-PI há dezesseis escolas municipais que 

oferecem EJA voltadas para os anos iniciais, subdivididos em 

etapas, caracterizado logo a seguir, 

1º Etapa = 1º ano 

2º Etapa = 2º e 3º ano 3º Etapa = 4º 

e 5º ano 

Mediante dados colhidos pela Secretária de 

Educação de Parnaíba-PI, o relatório de matriculas na EJA no 

ano de 2017 encontra-se no Quadro 03 localizado abaixo: 

Quadro 01: Matriculados e Matriculadas na 
EJA em 2017 

ETAPA QUANTIDADE DE 
ESCOLAS 

MATRÍCUL
AS 

1º Etapa 03 53 

2º Etapa 14 227 

3º Etapa 13 384 

Fonte: Secretaria de Educação de Parnaíba-PI 
(2017). 

Os dados expostos no Quadro 03 demonstram 

que o Município em questão tem efetuado uma quantidade 

satisfatória de matrículas, todavia sabe-se que a demanda é bem 

maior de jovens e de pessoas adultas que poderiam estar em 

sala de aula, porém levar discentes à escola gera outra discussão 

tão profunda como esta sobre egressos e egressas. 
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Mais da metade desses alunos e alunas não 

concluem as etapas da EJA até o final, alguns e algumas 

desistem no meio do ano letivo, outros ou outras concluem uma 

ou duas etapas. Dentre esses educandos que egressam da 

escola, a maior parte é formada por mulheres, e os motivos são 

diversos, tais como: cuidado com os filhos, cônjuges, idade, 

baixa autoestima, demanda das tarefas diárias e domésticas que 

muitas vezes lhes detêm tempo no período que deveriam estar 

na escola. 

Timothy Ireland, doutor em Educação, da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco) no Brasil, diz que, 

Há diversas variáveis interferindo no processo 
de evasão escolar. Muitas vezes, o estudante 
não deixa voluntariamente a escola. Faz isso 
por causa da família ou do trabalho. Também 
existe a questão da qualidade do curso 
oferecido. Falta pensar a EJA com base nas 
demandas de aprendizagem dessa clientela 
específica. É importante reconhecer que a 
maioria dos estudantes que procuram 
concluir a Educação formal também carece 
de qualificação profissional e, por isso, deve-
se articular a formação deles com a Educação 
continuada (2007, p. 32). 

Mediante ao argumento exposto, é importante 

ressaltar também a implementação eficaz de políticas públicas 

visando a Educação de Jovens e Adultos. As políticas públicas 

têm em vista reconhecer a educação de pessoas adultas como 
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direito à cidadania, consideram possibilitar políticas de Estado 

organizadas e de qualidade para jovens e à pessoa adulta, 

assegurar aos educandos e educandas estados de apoio, à 

subsequência na escola, como material distinto, docentes 

habilitados e habilitadas, acomodações apropriadas, 

alimentação durante o ciclo escolar, transporte público e 

escolar quando houver necessidade e projeto pedagógico 

ajustado para essa modalidade. 

4. CONCLUSÃO 
É notória a real situação educacional nacional que 

se percebe por meio da escolarização de forma irregular, cheia 

de dificuldades, reconhecida por uma ausência de ações 

públicas, as quais ocasionam na inexistência do direito básico à 

educação, este assegurado na Constituição Federal, e ainda 

compõe um obstáculo para o desenvolvimento regional e 

nacional. A escola deixa de ser apenas mais um espaço de 

passagem para o conhecimento, ela passa a se tornar um âmbito 

de preparação, inclusão e socialização que tem por objetivo 

resgatar a autoestima de incomensuráveis pessoas e prepará-las 

para seu papel junto à sociedade. 

Na Educação de Jovens e Adultos, o professor e a 

professora têm um comprometimento profundo, porque 

direcionarão a aprendizagem da pessoa adulta que procura um 

progresso para a vida social e profissional, diante disso, 

compreende-se que a escola é incumbida tanto pelos processos 
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do ensino e de aprendizagem como também pela função de 

orientar o aluno e a aluna na reflexão e construção do seu 

perfil, tirando dele o descrédito da exclusão. Essas são 

características da pedagogia dialógica e a educação libertadora 

na EJA, que se fundamentam no respeito às educandas e aos 

educandos enquanto sujeitos, visto que o diálogo é uma relação 

estendida, pois se nutrem de amor, humildade, esperança, fé e 

confiança, alicerçada no modo dialético de pensar, que não 

afasta teoria e prática, porque ambos estabelecem um todo, 

encaminhado pela concepção da relação entre o conhecimento e 

o conhecedor. 

Sobre o perfil docente que atua na Educação de 

Jovens e Adultos, averiguou-se que não há uma formação 

inerente, ou uma lei específica no que compete à formação 

profissional que atua na modalidade de EJA. Sendo assim, o 

professor e a professora dessa categoria obtêm formação 

profissional em nível superior, com graduação no curso de 

Pedagogia, podendo trabalhar em todos os níveis, etapas e 

modalidades. Na cidade de Parnaíba, os professores e as 

professoras são antepostos por meio de processos seletivos, em 

que se requer como qualificação inicial uma formação na área 

de educação ou ensino médio completo, no entanto, o 

Município promove capacitações para esses e essas docentes 

com o intuito de explicar a proposta educacional. 
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Acredita-se que o perfil do aluno e da aluna que 

procuram a Educação de Jovens e Adultos é o de jovens ou de 

pessoas adultas, empregadas ou desempregadas, pais, mães, 

cidadãos e cidadãs marginalizados ou marginalizadas no 

universo socioeconômico, cultural e educacional, enfim, 

indivíduos que por intempéries diversas abandonaram os 

estudos. Porém mesmo matriculado ou matriculada, o aluno e a 

aluna da EJA enfrentam diversos problemas. Diante dessa 

realidade, destacam- se os números relacionados à evasão na 

EJA, pois são demasiadamente maiores do que na educação 

infantil, fundamental e ensino médio. 

Entretanto, além da evasão, ainda precisa-se 

discutir e propor novos rumos e métodos para que problemas 

sejam identificados e solucionados. Este tema é abrangente, 

pois centraliza os processos educacionais de alunos e de 

professores numa modalidade diferente das demais e por 

diversas vezes esquecida, mas sua complexidade sugere 

aprofundamento cientifico para teses de doutorado, para 

pesquisas teóricas e de campo. Todo conhecimento é profícuo 

para quem pesquisa e para quem utiliza da mesma pesquisa 

como fonte de seu trabalho cotidiano. 
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FUNÇÕES E FORMAÇÃO DO 

PROFESSOR TUTOR: A ATUAÇÃO DO 

TUTOR COMO DECISIVA PARA O 

SUCESSO NO ENSINO SUPERIOR EAD 
Nádia Cataryna Nogueira e Silva53 

 

  RESUMO 
A tecnologia da informação através do surgimento da internet 
veio contribuir para o crescimento da Educação a Distância 
(EAD). Desta forma, este, foi um dos fatores justificáveis para o 
alto uso das tecnologias no sistema educacional, assim como, a 
grande expansão da EAD através de ambientes virtuais. Com 
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Formação de Professores; Usabilidade e Acessibilidade em 
ambientes virtuais de aprendizagem. 
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isso, novos perfis profissionais surgem, que dentre eles destaca-
se o tutor, uma das bases para a construção colaborativa do 
conhecimento em ambientes virtuais, pois, sua atuação e prática 
pedagógica são fundamentais para um processo de ensino e 
aprendizagem efetiva. Este estudo tem como objetivo 
apresentar uma análise sobre as funções e formação necessárias 
ao professor tutor para atuar nos cursos de graduação em 
Administração, Recursos Humanos e Serviço Social ofertados 
na modalidade à distância no Centro Universitário 
UNINOVAFAPI. A pesquisa tem caráter descritivo, 
qualitativo, a partir do relato de experiência sobre o processo de 
construção do perfil profissional do professor tutor do 
UNINOVAFAPI, por meio de pesquisa documental e a luz do 
referencial teórico de autores que discutem sobre a temática da 
EAD, tutoria e formação de professores, dente eles: Aretio 
(1996), Belloni (1999) e Freire (1996). Os resultados mostraram 
que a equipe de tutoria desempenha um papel fundamental no 
processo de ensino e aprendizagem do programa de EAD da 
IES, participando ativamente da prática pedagógica, 
contribuindo para o desenvolvimento de acadêmicos, bem 
como para o acompanhamento e avaliação do projeto 
pedagógico do curso, da sua execução e da utilização das 
tecnologias e mídias de apoio. Por fim, conclui-se que; a) 
Dentre as funções do tutor, a Função principal, está atrelada ao 
papel de facilitador do processo ensino e aprendizagem, e um 
dos meios de conseguir este objetivo é através dos recursos 
pedagógicos que deve ocupar lugar central no planejamento da 
educação a distância; b) A Formação do tutor deve ser 
abrangente, orientada, sobretudo, continuada que envolva o 
conhecimento do processo pedagógico, dos meios tecnológicos 
e até mesmo a gestão do processo educacional. Deste modo, a 
participação e influência dos tutores para o sucesso no ensino 
superior a distância é notável, assim é necessária a criação de 
um sistema tutorial, apropriado a apoiar e promover o 
desenvolvimento da aprendizagem dos discentes. 

Palavras-chave: Professor Tutor; Função e Formação. 
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ABSTRACT 

The information technology through the advent of internet has 
contributed to the growth of distance learning (EAD). Thus, 
this was one of the justifiable factors for the high use of 
technologies in the educational system, as well as the great 
expansion of distance learning (EAD) through virtual 
environments. Hence, new professional profiles emerge, which 
among them the tutor stands out, being one of the bases for the 
collaborative construction of knowledge in virtual 
environments, since his performance and teaching practice are 
essential for effective teaching and learning process. This study 
aims to present an analysis about the necessary functions and 
training for the tutor teacher in order to work in the 
undergraduate courses as Administration, Human Resources 
and Social Work offered in the distance learning modality at the 
university center called UNINOVAFAPI. The research has a 
descriptive and quantitative study, based on the experience 
report on the construction process of the professional profile 
regarding the tutor teacher of UNINOVAFAPI, by means of 
documentary research under the light of the theoretical reference 
of authors who discuss about the subject of distance learning 
(EAD), tutoring and teacher training, among them: Aretio 
(1996), Belloni (1999) e Freire (1996). The results revealed that 
the mentoring team plays a fundamental role in the teaching and 
learning process of the distance learning (EAD) program of the 
Higher Education Institution, actively participating in the 
pedagogical practice, contributing to the development of 
academic applicants, as well as for the monitoring and 
evaluation of the pedagogical process of the course, its 
execution and also the use of technologies and support media. 
Finally, it is concluded that: among the functions of the tutor, 
the main function is linked to the role of facilitator of the 
teaching and learning process, and one of the means to achieve 
this goal is through the pedagogical resources that ought to 
occupy a central place in distance learning planning; b) The 
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Tutor Training should be comprehensive, targeted, especially 
continuing involving knowledge regarding the pedagogical 
process, technological means and even the management of the 
educational process. Thus, the participation and influence of 
tutors for success in distance learning is remarkable, therefore, 
it is necessary to create a tutorial system, appropriate to support 
and promote the development of student learning. 

Keywords: Teacher Tutor; Function and Training. 

1 – Referencial Teórico 

1.1 O tutor e suas funções para atuação em cursos 
na modalidade EAD 

A expressão tutor por si só dá uma conotação de 

“cuidar”, “tutela” de acordo com Aretio (1996) “a palavra 

tutor leva implícita a figura jurídica pela qual a lei outorga a 

proteção, a tutela, defesa ou proteção de uma pessoa menor ou 

necessitada, em sua primeira acepção”. Assim, na EAD, o 

tutor deve ser a pessoa que irá intermediar o conhecimento ao 

aluno, a “imagem de uma pessoa que dá assistência no estudo 

em sentido mais restrito”. (PETERS, 2001, P. 58). De acordo 

com Sá: 

A tutoria como método nasceu no século XV 
na universidade, onde foi usada como 
orientação de caráter religioso aos estudantes, 
com o objetivo de infundir a fé e a conduta 
moral. Posteriormente, no século XX, o tutor 
assumiu o papel de orientador e 
acompanhante dos trabalhos acadêmicos, e é 
com este mesmo sentido que incorporou aos 
atuais programas de educação à distância. 
(SÁ,1988, p. 7). 
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Portanto, o tutor além de conhecer o conteúdo que 

será ministrado, a tecnologia e recursos tecnológicos utilizados 

e os meios de interação disponíveis por estes, deverá mobilizar 

a comunidade tanto em torno do aprendizado individual, como 

também da co-responsabilidade do aprendizado em grupo, 

estando atento às diferenças individuais e planejando a 

estrutura de aula, em que o aluno possa relacionar o conteúdo 

que está sendo ministrado às suas experiências, será 

basicamente um “termômetro” da aprendizagem do alunado. 

Aretio (2001) coloca três tipos de funções assumidas 

pelo tutor, que são: A função acadêmica, ligada ao aspecto 

cognitivo, relacionada à transmissão do conteúdo, à 

transposição didática, ao esclarecimento das dúvidas dos 

alunos; A função institucional, relacionada aos 

procedimentos administrativos e à própria formação acadêmica 

do tutor; e A função orientadora, centrada em aspectos 

afetivos e motivacionais do aluno. 

O professor tutor tem um papel de “parceiro dos 

estudantes no processo de construção do conhecimento. Ele 

orienta o aluno em seus estudos relativos à disciplina pela qual 

é responsável, esclarece dúvidas e explica questões relativas 

aos conteúdos da disciplina; em geral participa das atividades 

de avaliação.” Segundo autor Belloni (2001), são poucos os 

estudos já existentes sobre as competências do tutor ou 

“professor coletivo”. Até porque “ensinar não é transmitir 
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conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção” (FREIRE, 1998, p.52). 

Assim, o tutor deve atuar juntamente ao professor 

conteudista e deve ter quase as mesmas competências para 

atuar detendo-se de domínio completo do conteúdo para que o 

acompanhamento do aluno seja consistente e bem pautado. 

Há uma grande diferença entre o docente e o tutor, e 

estas continuam sendo confundidas, e tidas como semelhantes. 

Esta diferença consiste na prática pedagógica de ambos, ou 

seja, nas intervenções do tutor na EAD, Litwin (2001, p.102), 

caracteriza bem a atuação do tutor dentro de três dimensões, 

que são: 

1. Tempo – o tutor deverá ter a habilidade de aproveitar 

bem seu tempo, sempre escasso. Ao contrário do docente, o 

tutor não sabe se o aluno assistirá à próxima tutoria ou se 

voltará a entrar em contato para consultá-lo; por esse 

motivo aumentam o compromisso e o risco da sua tarefa; 

2. Oportunidade – em uma situação presencial, o docente 

sabe que o aluno retornará; que caso este não encontre uma 

resposta que o satisfaça, perguntará de novo ao docente ou a 

seus colegas. Entretanto, o tutor nãotem essa certeza. Tem 

de oferecer a resposta específica quando tem a oportunidade 

de fazer isso, porque não sabe se voltará a ter; 

3. Risco – aparece como consequência de privilegiar a 
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dimensão tempo e de não aproveitar as oportunidades. O 

risco consiste em permitir que os alunos sigam com uma 

compreensão parcial, que pode se converter em uma 

construção errônea sem que o tutor tenha a oportunidade de 

adverti-lo. “O tutor deve aproveitar a oportunidade para o 

aprofundamento do tema e promover processos de 

reconstrução, começando por assinalar uma contradição”. 

O tutor, na nova sociedade, “sociedade do 

conhecimento”, revê todo o seu modo crítico, o seu papel de 

parceiro, interlocutor, orientador do educando na busca de 

suas aprendizagens, torna-se o aprendiz, estuda, pesquisa, 

debate, discute, constrói e produz conhecimento, 

desenvolvendo habilidades e atitudes, tudo ao mesmo tempo 

em que atua. 

1.2 Formação do tutor para atuar  na 

modalidade EaD 
A formação do tutor é uma das principais 

características para sua atuação na modalidade EAD, pois em 

sua maioria são formados no ensino presencial e não possui 

experiência como cursista na modalidade EAD. Sendo assim, 

é necessário que este tutor antes de exercer a tutoria seja 

capacitado, deverá receber um treinamento, sobre o material 

didático, as práticas pedagógicas voltadas para a modalidade, 

que conheçam todos e saiba como utilizar pedagogicamente 
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todos os recursos disponíveis na plataforma virtual ou usados 

no processo ensino e aprendizagem. 

De acordo com os Referenciais de qualidade para 

educação superior a distância, considerando a especificidade 

do seu papel enquanto mediador do processo pedagógico: 

(...) o tutor deve ser compreendido como um 
dos sujeitos que participa ativamente da 
prática pedagógica. Suas atividades 
desenvolvidas a distância e (ou) 
presencialmente devem contribuir para o 
desenvolvimento dos processos de ensino e de 
aprendizagem e para o acompanhamento e 
avaliação do projeto pedagógico. (BRASIL, 
2007, p. 21). 

Um dos grandes desafios considerados é quanto ao 

oferecimento de cursos que utilizem recursos tecnológicos de 

informação e comunicação avançados e que garantam o tutor 

demonstrar ao alunado o processo de auto- aprendizagem, 

necessário a modalidade EAD, a partir da utilização de 

estratégias pedagógicas bem delineadas e refletidas. Para isso, 

é necessária uma boa capacitação do tutor e que este possa 

atender as expectativas dos alunos. 

2 – Apresentação e Discussão dos Resultados 
A tutoria (mentoring) para EAD, no entendimento do 

UNINOVAFAPI, é um método interativo de acompanhamento 

pedagógico utilizado para orientar e tirar dúvidas dos alunos 

durante o desenvolvimento de atividades acadêmicas síncronas 
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e assíncronas. A equipe de tutoria da IES acompanha e 

comunica- se contínua e sistematicamente com os alunos, 

planejando, dentre outras coisas, o desenvolvimento do seu 

estudo e contribuindo para a resolutividade das dúvidas e 

problemas que possam ocorrer durante o processo. 

O Plano de Gestão em EaD UNINOVAFAPI, traz a 

metodologia adotada para o curso de graduação na modalidade 

EAD que está apoiada na utilização de mídias complementares 

entre si. As atividades são desenvolvidas através de recursos 

didáticos como: módulos impressos por áreas de 

conhecimento, ou por disciplina, livro didático, estes serão 

entregues aos cursistas, utilizados também recursos 

pedagógicos do Ambiente Virtual (AVA) Plataforma Moodle, 

aulas ao vivo via satélite, assim, como aulas narradas, 

disponibilizados no ambiente. 

Concomimentante ao Plano de Gestão, o Projeto 

Político Pedagógico dos Cursos de graduação EAD, definem 

que além dos módulos impressos, para melhor interatividade, 

as aulas, ainda contam com encontros presenciais, e 

atividaades complementares tais como, grupos de estudos 

(GE) a distância, monitoria e um sistema de acompanhamento 

ao estudante, através de acompanhamento local (professor 

tutor presencial) e a distância (professor tutor a distância). 



17 EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 679 

Para maior suporte o curso tem o professor autor, que 

elabora o material didático impresso, e o professor da 

disciplina, que acompanha a aplicação deste material nos 

Polos de apoio presencial, plataforma virtual e intervém no 

desenvolvimento das atividades tais como: participação nos 

fóruns, envio de mensagens, feedback dirigido, entre outros. 

Conforme o Acordo Coletivo estabelecido entre o 

UNINOVAFAPI e o Sindicato dos Professores, são delineadas 

as funções e formação do Tutor, à iniciar pela nomenclatura 

“Professor Tutor” adotada na IES, esta, advém do Acordo que a 

cada dois anos é renovado entre as partes. Com isso, a IES 

classificou as funções nos âmbitos: 

a) Conhecimento - Dominar e utilizar as tecnologias; b) 

Comunicação - Manter contato com frequência com os alunos 

por email, mensagens no AVA e fóruns; c) Atitudes - Ser pró 

ativo - incentivar os alunos a utilizarem os canais de interação 

para a tutoria e a fazerem perguntas e sondar dúvidas; d) 

Ensino e aprendizagem - Apresentar ideias ou caminhos para 

a resolução de uma atividade, auxiliando os alunos a resolver 

questões pedagógicas que possam impedir o progresso na 

disciplina e/ou no curso; Mediar o processo de aprendizagem,  

espeitando o ritmo de aprendizagem do aluno; Fazer 

intervenções didáticas. 

Quanto ao processo de formação dos tutores no 

UNINOVAFAPI está orgnizado em três momentos. No 
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primeiro momento, são apresentadas as atribuições, as 

competência e habilidades esperadas no desenvolvimento das 

atividades.No segundo momento, é realizada a capacitação no 

uso de recursos e ferramentos da Sala de Aula Virtual - 

Plataforma Moodle. 

E o terceiro, consiste no curso “ Docência e Tutoria” 

que visa capacitar os docentes, professores tutores e 

colaboradores para atuar em cursos online. O curso é realizado 

na modalidade a distância "e-larning", o que significa que 

todo o material didático bem como atividades de fixação de 

conteúdo são desenvolvidos de forma assíncrona. 

Como abordagens específicas, o curso tem como 

objetivos: discutir acerca do contexto da EAD, docência e a 

mediação em ambientes online (o papel do professor tutor 

presencial e online) e compreender as estratégias de avaliação 

para Educação online. No UNINOVAFAPI, a formação do 

tutor é contínua, pois ao longo dos semestres são relaizadas 

reuniões pedagógicas, periódicas, para avaliar as atividades 

refletindo sobre as possíeveis fragilidades identificadas. 

A equipe de tutoria do UNINOVAFAPI 

oferece tutoria a distância e presencial, de forma integrada, 

privilegiando a interatividade e o trabalho colaborativo. A 

tutoria a distância atua a partir do Núcleo de Educação a 

Distância NEAD, mediando o processo pedagógico com 
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estudantes temporal e/ou geograficamente distantes, 

vinculados aos polos de apoio presencial credenciados. A 

tutoria presencial é realizada nos polos de apoio presencial, 

através de um tutor local em cada sala de aula, que acompanha 

os estudantes em todas as atividades acadêmicas presenciais 

realizadas. 

Com o advindo da Educação a Distância surge o 

profissional tutor, que irá atuar de forma direta com o aluno, 

criando assim um ambiente escolar, auxiliando principalmente 

os que apresentam maior dificuldade com a tecnologia e 

estimular os alunos a desenvolverem sua autonomia 

educacional. 

Para que este processo seja satisfatório faz- se 

necessário profissionais tutores com funções definidas e uma 

formação adequada, que estejam sempre dispostos a 

qualificar-se, ter domínio dos conteúdos que irá tutorar e como 

tal, deverá estar sempre pronto a esclarecer as dúvidas dos 

alunos, assim como na educação presencial deverá desenvolver 

técnicas comuns a educação mas que não podem ser 

dispensadas, tais como planejamento e avaliação. 

A Função principal do tutor, portanto, significa 

facilitador do processo ensino e aprendizagem. Dessa forma, 

um dos meios de conseguir este objetivo é através dos recursos 

pedagógicos. A utilização pedagógica destes recursos deve 
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ocupar lugar central no processo de planejamento da educação 

a distância, bem como a interação que o tutor irá propiciar a 

partir delas, respondendo a necessidades educacionais a serem 

atendidas. 

As alternativas de efetivação da relação pedagógica 

são critérios que deve presidir a escolha dos meios, o modo de 

produzir materiais, a organização da veiculação e dos canais 

de comunicação a distância entre professores e discentes 

durante todo o processo. 

Como os desafios de quem atua nesta modalidade é 

grande, a Formação do tutor, deve ser abrangente, orientada e 

continuada que envolva o conhecimento do processo 

pedagógico, a seleção e adequação da proposta de curso ou 

disciplina às especificidades dos meios tecnológicos 

envolvidos, também a gestão do processo educacional em 

rede; e a produção de materiais didáticos e comunicativos; 

orientações pedagógicas e estratégias para atuarem com os 

alunos, a fazerem com que estes permaneçam estudando, 

dentre muitas outras características. 

Os resultados mostraram que os professores 

tutores desempenham um papel fundamental no processo de 

ensino e aprendizagem dos discentes, participando ativamente 

da prática pedagógica, contribuindo para o desenvolvimento 

do acadêmico, bem como para o acompanhamento e avaliação 
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do projeto pedagógico do curso, da sua execução e da 

utilização das tecnologias e mídias de apoio. 

Podemos identificar que a participação e influência 

dos tutores para o sucesso dos cursos é notável, pois este deve 

conduzir o aluno de forma autônoma ao conhecimento. Assim, 

para que um curso de EAD tenhasucesso, é necessária a criação 

de um sistema tutorial, apropriado a apoiar e promover o 

desenvolvimento da aprendizagem dos acadêmicos. 

Algumas especificidades do aluno na modalidade EAD 

não diferem muito do presencial, pois estes procuram mediar, 

interagir, relacionar, integrar equipamentos para chegar ao 

processo ensino e aprendizagem, satisfazendo a necessidade do 

aprendiz, alcançando os objetivos propostos. Porém o aluno, na 

modalidade de curso a distância, deverá ter capacidade de se 

adaptar a um ambiente que se modifica rapidamente, 

aprendendo novos conhecimentos e assimilando-os, sabendo 

trabalhar em grupo colaborativo, sendo independente, tomando 

iniciativa, sabendo identificar e solucionar problemas. 

A relação do tutor com o aluno deve estar pautada em 

critérios numa perspectivas humana, social, política, laboral, 

tecnológica, sob uma visão axiológica, ética e crítica da 

sociedade. Essa inter-relação para que ocorra possui rotineiros 

desafios a serem superados, desde o acesso do aluno a 
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plataforma a adaptação das atividades semanais à plataforma 

virtual. 
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RESUMO 

A prática da EAD exige saberes que extrapolam o processo 
didático com o qual alunos e professores estão habituados no 
ensino presencial, assim exigindo uma nova postura didática. 
Esta pesquisa tem como objetivo descrever o perfil docente 
para atuação na modalidade EAD com ênfase na prática 
didático pedagógica na sala de aula virtual. Para isso, 
dialogamos com referenciais que discutem a temática, dentre 
eles: Behar (2009), Moran (2000) e Kenski (2003). A 
abordagem metodológica da pesquisa se consistiu em estudo 
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bibliográfico, realizado em artigos localizados na base de dados 
contida na BDEnf Scientific Electronic Library Online – 
SciELO e censo da EaD disponível no site oficial da ABED 
(Associação Brasileira de Educação à Distância). Os resultados 
evidenciaram que, segundo o censo da EAD, 60% dos gestores 
das instituições que oferecem cursos nessa modalidade EAD 
têm dificuldades de encontrar profissionais capacitados para 
atuarem na área, e foi diagnosticado que a falta de formação 
pode partir de diversos fatores como, a inexistência de estágio 
ou experiência docente na EAD durante a graduação, da 
carência de iniciativa da instituição de ensino que contrata, 
como também por parte dos próprios docentes que tentam 
apenas uma adaptação das práticas presenciais e não buscam 
cursos de formação continuada na área. O professor na EAD 
tem a função de mediar à construção do saber, e para isso deve 
constitui-se em um elemento dinâmico e essencial, oferecendo 
aos estudantes os suportes cognitivos, motivacionais, afetivos e 
sociais, em busca de um desenvolvimento satisfatório. 

Palavras-chave: Perfil Docente. Mediação. Educação a 
Distância. 

ASBTRACT 

The practice of Distance Learning (EAD) requires knowledge 
that goes beyond the didactic process with which students and 
teachers are accustomed to face-to-face teaching, thus requiring 
a new didactic approach. This research aims to describe the 
teaching profile for acting in the distance learning (EAD) 
modality with an emphasis on pedagogical didactic practice in 
the virtual classroom. To enhance, we dialogue with references 
that discuss the topic, including: Behar (2009), Moran (2000) 
and Kenski (2003). The methodological approach of the 
research consisted of a bibliographic study, carried out in 
articles located in the database contained in the BDEnf 
Scientific Electronic Library Online – SciELO and The EAD 
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census available on the official website of ABED (Brazilian 
Distance Education Association). The results revealed that, 
according to the EAD census, 60% of the managers of the 
institutions which are offering courses in this EAD modality 
have difficulties in finding qualified professionals to work in 
the area, and it was diagnosed that the lack of training can be 
based on several factors, such as the lack of internship or 
teaching experience in distance learning during graduation, the 
lack of initiative of the educational institution that hires, but 
also by the teachers themselves who attempt to adapt their 
face-to-face practices and do not seek continuing education 
courses in the area. The teacher in distance learning (EAD) has 
to work on mediating knowledge construction, and for this must 
be constituted a dynamic and essential element, offering 
students the cognitive, motivational, affective and social 
supports, in search of a satisfactory development. 

Keywords: Teaching Profile. Mediation. Distance Learning. 1 

-Referencial Teórico 

O acesso à informação tem crescido consideravelmente 

devido ao uso da internet através dos recursos digitais que 

evoluem cotidianamente, e no que compete a educação, vem 

agregando uma outra forma de alcance do ensino. Dessa forma, 

além do campo presencial, o sistema educacional ganhou 

notório impulso nas últimas décadas no Brasil através da EAD 

(Educação a Distância). 

A prática da EAD exige saberes que extrapolam o 

processo didático com o qual alunos e professores estão 

habituados no ensino presencial, assim exigindo uma nova 

postura didática. Desta forma, emerge a necessidade de 
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compreender o perfil desejável para atuação na modalidade, 

partindo da ideia de que no quadro docente das Instituições de 

Ensino (IES) que trabalham com EAD prevalecem docentes 

advindos de formação e experiência profissional do ensino 

presencial. 

De acordo com Moran (2000): 

Para onde estamos caminhando na educação? Todos 
estamos experimentando que a sociedade está mudando nas 
suas formas de organizar-se, de produzir bens, de comercializá-
los, de divertir-se, de ensinar e de aprender. Muitas formas de 
ensinar hoje não se justificam mais. Perdemos tempo demais, 
aprendemos muito pouco, nos desmotivamos continuamente. 
Tanto professores como alunos temos a clara sensação de que 
muitas aulas convencionais estão ultrapassadas. Mas, para onde 
mudar? Como ensinar e aprender em uma sociedade mais 
interconectada”? 

Como abordado pelo autor, percebe-se que a didática 

perpassa por um processo de reconstrução relacionado aos 

avanços tecnológicos que envolvem a sociedade, desta forma, 

temos não somente uma questão de se colocar os aparatos 

tecnológicos na escola ou somente se transpor o professor de 

um espaço a outro. Se faz necessário um processo de integração 

social, análise do ambiente onde as coisas acontecem, conhecer 

a natureza das relações, os agentes, as metodologias, elementos 

que não podem se fazer neutros, mas dimensões integrantes e 

constitutivas do processo, e acima de tudo determinante. 
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O	professor	passa	a	ser	
consultor,	orientador	e	
provedor	de	recursos	

 

O	professor	deixa	de	ser	
provedor	de	respostas	e	

passa	a	ser	um	
questionador	eficiente	

O	professor	deixa	de	
apenas	apresentar	
conteúdos	e	propõe	
experiências	de	
aprendizagem	

 

O	professor	estimula	e	
encoraja	o	aluno	para	
autodirecionamento	de	

trabalhos	

O	professor	se	torna	
sensível	aos	estilos	de	
aprendizagem	dos	

alunos	

Ocorre	um	
rompimento	das	

estruturas	de	poder	
entre	professor-aluno	

A Educação a Distância no Brasil apresenta-se em um 

cenário de emergência com cursos de formação superior que 

objetivam atender as demandas do ensino convencional e a 

democratização do acesso ao ensino. Os estudos realizados por 

Collins e Berge (1996, p. 3), destacam algumas mudanças 

ocorridas no papel do professor com o uso de tecnologias. 

Figura 1: Mudanças ocorridas no papel do professor ao utilizar 
as tecnologias 

  
Fonte: Collins e Berge (1996, p. 3). 

O	professor	enfatiza	
aspectos	importantes	e	

apresenta	várias	
perspectivas	sobre	cada	

tópico	

 

O	professor	deixa	de	ser	
solitário	e	passa	a	ser	
membro	de	uma	

equipede	aprendizagem	

O	professor	deixa	de	ter	
total	autonomia	para	
utilizar	atividades	que	
podem	ser	amplamente	

avaliadas	

O	professor	deixa	de	ter	
total	controle	do	

ambiente	de	ensino	e	
passa	a	compartilhá-lo	
com	o	aluno	como	um	

coaprendiz	
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As implicações das tecnologias para o papel do 

professor, incidem na relação educador e educando no contexto 

virtual, pois remete à novas possibilidades. Kenski (2003) 

destaca existir um paradoxo básico de que " o novo professor", 

caracterizado por alguns autores com uma multiplicidade de 

papeis, precisa ter um agir e ser diferenciado na sala de aula 

virtual (Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)). 

Essa necessidade é advinda da própria especificidade 

do ciberespaço, que assume novas formas, novos tempos, 

novos espaços, para o ensino, interação e a comunicação entre 

todos. 

Com efeito, a prática pedagógica integrada ao agir 

docente, deve realizar-se em atitudes e procedimentos que 

tornem o processo educativo mais significativo tanto para o 

discente quanto para o professor. Fernandes (1999) afirma que 

a prática intencional do ensino não deve se limitar a sala de aula 

ou reduzida à questão didática ou metodologias de aprender e 

estudar, deve ser articulada ao social, tendo o conhecimento 

função de produção histórica, expandindo a sua abrangência 

englobando a sociedade como um todo. 

De acordo com o Censo da EAD (2016), 60% dos 

gestores das instituições que oferecem cursos na modalidade 

EAD, têm dificuldades de encontrar profissionais capacitados 

para atuarem na área. Segundo Behar, Tarouco e Konrath 

(2009, p. 2): 
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A Educação a distância é tão ou mais complexa que o ensino 
presencial e para que ela tenha qualidade precisa ser organizada 
desde a sua proposta até a sua prática. Ao propor que um curso 
seja oferecido nesta modalidade, é preciso pensar em como será 
sua estrutura, recursos humanos, preparação e distribuição do 
material didático, organização do plano de ensino e das aulas, 
organização administrativa e de responsabilidades. 

 

Neste sentido, a capacitação remetida a formação 

profissional, deve ser um ato permanente, e no contexto 

docente, os desejáveis novos profissionais causam impacto no 

planejamento educacional, com as mudanças constantes nas 

concepções sobre o ensino e a aprendizagem, espaços 

educativos e perfis dos sujeitos, a formação continuada permite 

o diálogo entre estes fatores, subsidiando posturas a serem 

refletidas na sala de aula, segundo Nóvoa ( 1995, p. 24), “a 

formação de professores pode desempenhar um papel 

importante na configuração de uma nova personalidade 

docente”. 

2 - Análises dos Dados 
 

A seguir, apresentamos os resultados da problematização 

sobre do perfil docente para atuação na modalidade EAD com 

ênfase na prática didático pedagógica na sala de aula virtual. 

Conforme o referencial teórico de pesquisa e ao analisar os 

dados do Censo Superior da ABED, foi possível identificar os 

indicadores abaixo. 
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Figura 2: Categorias de análise 
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da área da EaD. 

 
Fonte: ABED - Censo da EAD 2016 

Os resultados evidenciaram que, a falta de formação 

pode advir de diversos fatores como; a) A inexistência de 

estágio ou experiência docente na EAD durante a graduação, 

onde se observa um foco maior ao estudo e pratica na sala 

de aula presencial; b) Carência de iniciativa da instituição de 

ensino que contrata, que por vezes não oferece a capacitação 

necessária a observar a escassez de formação na área; e c) 

Por parte dos próprios docentes que tentam apenas uma 

adaptação das práticas e não buscam cursos de formação 

continuada na área, acomodando-se a uma didática 

tradicional. 
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O professor na EAD tem a função de mediar à 

construção do saber, e para isso deve constitui-se em um 

elemento dinâmico e essencial, oferecendo aos estudantes os 

suportes cognitivos, motivacionais, afetivos e sociais, em busca 

de um desenvolvimento satisfatório. 

Compreende-se que a preparação docente para atuar 

na educação a distância deverá contemplar algumas 

peculiaridades, dentre elas: 1) Compreender as características 

da EAD (histórico, fundamentos epistemológicos, aspectos 

tecnológicos); 2) Apropriar-se da relevância do papel do 

professor e do estudante na contemporaneidade; e 3) Se ater as 

estratégias de interações, planejamento, avaliação em EAD, 

preparação de material, ferramentas e ambiente virtual que será 

utilizado. 

No atual contexto educacional, é necessário que a 

formação docente busque oferecer possibilidades de mudanças 

nas práticas educativas, de forma a reforçar a formação na 

construção e reconstrução de saberes. 
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A CONSTRUÇÃO DO OLHAR PARA A 
CIDADANIA: VIVÊNCIA DE JOVENS 

APRENDIZES EM UMA EXPOSIÇÃO DE 
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CULTURA DA CIDADE DE SOBRAL/CE 
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Resumo 

Os jovens aprendizes que iniciam no primeiro emprego se 

deparam com diversos desafios. Compreender e respeitar a 

opinião do outro e saber de fato quais são direitos e deveres que 

têm enquanto aprendizes são pontos importantes de serem 

explorados. Nesse sentido, o estudo teve o objetivo de explorar 

as possibilidades de expressão e interpretação das obras de uma 

exposição visitada, com o intuito de desenvolver um olhar 
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crítico e sensível, condizente com uma ação de ato cidadão. Os 

sujeitos estudados foram os jovens aprendizes do Programa de 

Aprendizagem do Centro de Integração Empresa Escola- CIEE 

em visita à exposição “Êxodos”. A pesquisa foi participante 

através do método qualitativo. Os resultados foram 

apresentados a partir dos tópicos: a exposição fotográfica como 

objeto de aprendizagem; o jovem e a construção do olhar para 

cidadania; o jovem e a construção do olhar para o outro; o novo 

olhar e o agir cidadão. O presente estudo proporcionou 

momentos ímpares de trocas de vivências, relatos, desabafos, 

choros, risos e mudança incrível no "olhar" dos jovens a 

assuntos que não imaginavam ser tão importantes e 

interessantes. 

Palavras-chave: Cidadania; Interdisciplinaridade; Fotografia; 
Juventude. 

Abstract 
The young apprentices that start their first job experience face a 

variety of challenges. To understand and respect the opinion of 

others and to really know their rights and obligations as 

apprentices are important aspects to be explored. Thus, this 

study aims at exploring the possibilities of expression and 

interpretation of artworks at an art exposition, in order to develop 

a critical and sensible eye, compatible with an action of a citizen 

act. The subjects studied were the young apprentices of the 

Learning Programme of the School-Work Integration Center, 
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while visiting the exposition “Êxodos”. The research was 

participatory using the qualitative method. The results were 

presented through these topics: the art exposition as an object 

for learning; the young and the building of a citizenship 

perspective; the young and the building of a perception of the 

others; a new perspective and the citizen action. This study 

lead to unique moments of sharing, reports, crying, laughter, 

and an incredible change of perspective from the young on 

subjects that were not important or interesting before. 

Keywords: Citizenship; Interdisciplinarity; photography; 
Youth. 

1 Referencial teórico 
Em uma pesquisa sobre Juventudes no Brasil, 

realizada pelo Ibase (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 

Econômicas) no ano de 2018, com 14 mil pessoas da América 

do Sul, quando se pergunta “o que é mais importante para a 

juventude hoje” uma maioria expressiva (61%) escolheu a 

alternativa “ter mais oportunidades de trabalho”. A importância 

e urgência do trabalho na estruturação de suas vidas, parece ser 

mais forte do que a importância atribuída à qualidade do 

trabalho juvenil: apenas 6,7% escolheram, nessa questão, a 

alternativa “garantia e segurança de melhores salários ou 

ganhos financeiros”. A importância da graduação aparece num 

patamar bem inferior. A resposta de que o importante é 

“estudar e ter um diploma universitário” é a segunda 
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alternativa mais assinalada, mas chegando a apenas 20% da 

mostra. (IBASE, 2008) 

Neste cenário, identificamos a importância da 

profissionalização dos jovens como uma etapa do seu processo 

educativo (ECA, art. 62). Portanto, entendemos que a razão 

de ser do trabalho é a formação e não a produção. O 

Aprendiz Legal é um programa de aprendizagem voltado para 

a preparação e inserção de jovens no mundo do trabalho, que 

se apoia na Lei 10.097/2000, a Lei da Aprendizagem. O 

Programa busca contribuir para a formação de jovens 

autônomos, que saibam fazer novas leituras de mundo, tomar 

decisões e intervir de forma positiva na sociedade e se 

contrapõe à ideia de que o ingresso contínuo de jovens no 

mercado de trabalho seja um problema. A experiência do 

Aprendiz Legal possibilita ao jovem assumir o papel de 

agente de desenvolvimento de sua própria carreira, de 

colaborador da empresa que o recebe. Sua energia, sua 

criatividade, sua ousadia e sua tendência à contestação são 

canalizadas para renovar ideias, 

estruturas e processos. 

A Lei da Aprendizagem Nº 10.097/2000, ampliada 

pelo Decreto Federal nº 5.598/2005, determina que empresas 

de médio e grande porte contratem um número de aprendizes 

equivalente a um mínimo de 5% e um máximo de 15% do 

seu quadro de funcionários cujas funções demandem formação 
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profissional. No âmbito da Lei da Aprendizagem, aprendiz é o 

jovem que assina contrato especial de trabalho que o leva a 

atuar na empresa e numa instituição formadora 

concomitantemente, no caso do presente estudo, o Centro de 

Integração Empresa Escola - CIEE. Ele tem a oportunidade 

de aplicar os conhecimentos que está aprendendo na 
instituição, no dia a dia da empresa. 

Nas rodas de conversa durante os encontros com a 

temática “O jovem e olhar para o outro”, os aprendizes 

relataram, em sua maioria, que a maior dificuldade no 

relacionamento interpessoal nas empresas é a capacidade de se 

colocar no lugar do outro. A busca constante para conseguir 

alcançar sucesso na carreira profissional, o reconhecimento da 

empresa capacitadora e a tão sonhada efetivação são alguns dos 

aspectos que os fazem se distanciar da relação afetiva com os 

colegas da empresa e, consequentemente, com o ciclo familiar. 

Uma das autoras, enquanto instrutora de 

Aprendizagem, se viu na missão de proporcionar a estes jovens 

o “estudo” da empatia. Mas como proceder? Nesse sentido 

consideramos ser essencial o uso de ferramentas 

interdisciplinares. Partimos do pressuposto que a 

interdisciplinaridade é um termo utilizado para caracterizar a 

colaboração existente entre disciplinas diversas ou entre setores 

heterogêneos de uma mesma ciência. Define-se ainda por ser 

uma intensa reciprocidade nas trocas, visando a um 
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enriquecimento mútuo (FAZENDA, 2011). Seria esse um 

caminho? 

A primeira condição de efetivação da 

interdisciplinaridade é o desenvolvimento da sensibilidade, 

tornando-se particularmente necessária uma formação adequada 

que pressuponha um treino na arte de entender e esperar, um 

desenvolvimento no sentido da criação e da imaginação 

(FAZENDA, 2011). Para efetivação desta busca, algo seria 

necessário: sentir! Trabalhar a empatia com um grupo de 

jovens necessitaria ser experimentado, vivenciado. 

A cidade de Sobral no estado do Ceará, recebeu nos 

meses de agosto e setembro de 2018, a exposição “Êxodos”. O 

fotógrafo mineiro Sebastião Salgado, 72 anos, precisou deixar 

o Brasil na década de 1960. Militante da esquerda, viu-se 

perseguido pelo regime militar e foi obrigado a ir para a 

França. Já formado em economia no Brasil, teve que trabalhar 

descarregando caminhões numa cooperativa de estudantes. 

Sensível às dificuldades por que passam os imigrantes, afinal 

ele havia sentido na pele, Sebastião documentou durante seis 

anos em 40 países a vida de pessoas que, como ele, tiveram que 

abandonar sua pátria. A mostra retrata então a história de fuga 

de pessoas que, pressionadas por circunstâncias históricas, 

deixaram para trás a cidade natal. Em geral, são migrantes, 

refugiados ou exilados que tentam escapar da pobreza, da 

repressão ou da guerra mundo afora. Êxodos é uma história 
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reveladora, que retrata pessoas que abandonam a terra natal 

contra a própria vontade. “Mais do que nunca, sinto que a raça 

humana é somente uma. Há diferenças de cores, línguas, 

culturas e oportunidades, mas os sentimentos e reações das 

pessoas são semelhantes”, define o artista. 

A exposição veio de encontro a grande missão da 

instrutora de aprendizagem: o despertar do agir cidadão dos 

jovens inseridos no mundo do trabalho com o uso da 

interdisciplinaridade através da exposição de registros 

fotográficos. Nesse sentido é que o estudo teve o objetivo de 

explorar as possibilidades de expressão e interpretação das 

obras da exposição visitada, com o intuito de desenvolver um 

olhar crítico e sensível, condizente com um ato cidadão. 

2. Análise dos dados 
 

Entendemos por pesquisa a atividade básica da 

Ciência na sua indagação e construção da realidade. É a 

pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente 

à realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática 

teórica, a pesquisa vincula pensamento e ação. Ou seja, nada 

pode ser intelectualmente um problema, se não tiver sido, em 

primeiro lugar, um problema da vida prática (MINAYO, 

2001, p.17). 

As questões da investigação estão, portanto, 

relacionadas a interesses e circunstâncias socialmente 
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condicionadas. São frutos de determinada inserção no real, nele 

encontrando suas razões e seus objetivos. Toda investigação se 

inicia por um problema com uma questão, com uma dúvida ou 

com uma pergunta, articuladas a conhecimentos anteriores, 

mas que também podem demandar a criação de novos 

referenciais. 

Os jovens aprendizes que iniciam no primeiro 

emprego se deparam com diversos desafios. Na fala dos 

mesmos, compreender e respeitar a opinião do outro e saber de 

fato quais são direitos e deveres que têm enquanto aprendizes 

são pontos importantes, pois norteiam o cotidiano profissional 

e pessoal. Como fazê-los despertar para busca dessas aptidões? 

Os sujeitos estudados foram 66 jovens aprendizes do 

Programa de Aprendizagem do Centro de Integração Empresa 

Escola- CIEE, no mês de agosto de 2018, em visita à exposição 

“Êxodos”, do fotógrafo Sebastião Salgado, na Casa da Cultura 

de Sobral/CE. A coleção conta com 60 pôsteres doados por 

Salgado, premiado internacionalmente e reconhecido no mundo 

da fotografia pelo teor social de seu trabalho. Para chegar ao 

resultado de Êxodos, ele viajou durante seis anos por 40 países, 

para mostra a humanidade em trânsito. A mostra retrata pessoas 

que abandonam a terra natal contra a própria vontade 

(imigrantes, refugiados ou exilados), fugindo da pobreza, da 

repressão ou das guerras. A pesquisa foi participante através do 
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método qualitativo com o uso do questionário com perguntas 

abertas e a observação direta. 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um 

nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos 

que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis 

(MINAYO, 2001, p.22). 

O questionário, segundo Gil (1999, p.128), pode ser 

definido “como a técnica de investigação composta por um 

número mais ou menos elevado de questões apresentadas por 

escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de 

opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 

situações vivenciadas etc.”. Foi escolhido o uso de perguntas 

abertas com o intuito de permitir a liberdade ilimitada de 

respostas ao informante. Nelas observamos uma linguagem 

própria do respondente, e como se trata de jovens, esse é um 

aspecto relevante a ser considerado. Elas trazem a vantagem de 

não haver influência das respostas pré- estabelecidas pelo 

pesquisador, pois o informante escreverá aquilo que lhe vier à 

mente. 

A escolha da observação direta teve o intento de 

captar o comportamento natural dos envolvidos. Em qualquer 
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tipo de pesquisa, seja em que modalidade ocorrer, é sempre 

necessário que o pesquisador seja aceito pelo outro, por um 

grupo, pela comunidade, para que se coloque na condição ora 

de partícipe, ora de observador (MARTINS, 2004). Na 

observação participante, o observador torna-se parte da 

situação a observar. O pesquisador parte das observações do 

comportamento verbal e não verbal dos participantes, de seu 

meio ambiente, das anotações que ele mesmo fez quando no 

campo, de áudio e vídeo tapes disponíveis, entre outros 

(MOREIRA, 2004). 

Foram realizados rodas de conversas, registros 

fotográficos e escritos, que serão apresentados a seguir, nos 

presentes tópicos: a exposição fotográfica como objeto de 

aprendizagem; o jovem e a construção do olhar para cidadania; 

o jovem e a construção do olhar para o outro; o novo olhar. 

2.1 A fotografia como objeto de aprendizagem 
Sabe-se que, ao fazer e conhecer Arte como 

instrumento da prática pedagógica, o aluno percorre trajetos de 

aprendizagem que propiciam conhecimentos específicos sobre 

sua relação com o mundo. Além disso, desenvolvem 

potencialidade (como percepção, observação, imaginação e 

sensibilidade) que podem contribuir para a consciência do seu 

lugar no mundo para a compreensão de conteúdos das outras 

áreas do currículo. Conhecer é construir categorias de 

pensamento, ler o mundo, transformar o mundo e só é possível 
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conhecer quando se deseja, quando se quer, quando nos 

envolvemos profundamente no que aprendemos e que deve ser 

vivenciado, sentido. 

A modernização vivida a partir do século XX, o ritmo 

do trabalho e das situações vivenciadas no âmbito individual 

tornou-se ainda mais intenso. Processos como a multiplicação 

de novas tecnologias e a cultura audiovisual, estabelecem uma 

nova forma de relação entre os indivíduos. Entre as 

consequências de todo esse avanço está um aumento 

considerável de linguagem imagética, que acaba transformando 

o espaço urbano em uma sucessão contínua de sensações e 

imagens que são produzidas e reproduzidas pelos indivíduos 

(ALBUQUERQUE, 2003). 

De acordo com Berne e Levy (1998), a visão tornou-

se, evolutivamente, o sentido dominante nos primatas, levando 

a nossa espécie a utilizar e depender da visão como forma de 

comunicação. Aprimorar nosso modo de olhar e perceber as 

informações que chegam até nós faz-se cada vez mais 

necessário para que nos seja possibilitada a oportunidade de 

reconhecer e identificar os véus que permeiam os discursos 

construídos em nossa sociedade (principalmente os que 

circulam por meio das imagens). 
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Segundo Menezes (1996): 
[...] quando vemos a fotografia de um lugar, 
partimos do pressuposto imediato de que se 
olhamos para a imagem de uma paisagem, de 
uma cidade ou de uma casa, isso só pode 
ocorrer em virtude de que aquele lugar existe, 
ou existiu, e somente por essa razão pôde se 
colocar como objeto de fotografia, pôde ser 
fotografado para que agora nossos olhos ali o 
vislumbrem e o reconheçam. (MENEZES, 
1996, p.85) 

Nesse sentido, a fotografia atua não só como 

manifestação artística-cultural, mas como fator preponderante 

de reconhecimento e análise dos espaços que vivenciamos e da 

realidade que nos cerca, o que veio de encontro ao objetivo 

deste trabalho, proporcionar e/ou resgatar os valores do 

individuo com a comunidade em que vive. 

Os jovens aprendizes envolvidos neste estudo 

demonstraram durante vários encontros da capacitação teórica, 

momento em que sai do espaço da prática (empresa), uma 

identificação com a fotografia, característica presentes nos 

jovens de nossa atualidade. É notória a necessidade que os 

permeiam de realizar registros do cotidiano, compartilhar e 

reviver os momentos através das capturas fotográficas. A 

proposta de realizar um encontro em um espaço diferente da 

sala de aula, com coadjuvantes fotografias, foi comemorado 

com grande entusiasmo. 

Uma consideração relevante a ser notada é de que 

90% dos aprendizes, não conheciam a Casa da Cultura de 
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nossa cidade, Sobral- CE, apenas ouviam falar e muito menos 

sequer haviam prestigiado uma exposição de fotografias. Foi 

encantador observarmos olhares curiosos e lacrimejados, 

demonstrando empatia e indignação em ver tanta injustiça e 

desigualdade retratada em imagens. Logo ali, constatamos 

que teríamos muito a esperar, além das nossas 

perspectivas. 

2.2 O jovem e a construção do olhar para cidadania 
O conceito de cidadania no seu sentido etimológico 

vem da palavra cidadão que deriva da palavra civita, que em 

latim significa cidade, ou seja, cidadão é aquele que habita a 

cidade. 

Cidadania pressupunha, portanto, todas as implicações 

decorrentes de uma vida em sociedade. Segundo Libâneo 

(1995, p.16) “Cidadania vem de “cidade”. Cidade vem de 

civitas, civilis. A cidadania é a ação pela qual alguém se torna 

civil, habitante da cidade e passa a fazer parte de sua 

civilização”. De acordo com o dicionário, Infopédia (2016), 

cidadania é: 

Qualidade de cidadão; direito vínculo jurídico 
que traduz a condição de um indivíduo 
enquanto membro de um Estado, 
constituindo-o como detentor de direitos e 
obrigações perante esse mesmo Estado. 
Exercício dessa condição, através da 
participação na vida pública e política de uma 
unidade; o conjunto de cidadãos. 
(INFOPÉDIA, 2016) 
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Ao longo da história, o conceito de cidadania foi 

sendo ampliado, passando a englobar um conjunto de ‘valores 

sociais’ que determinam o conjunto de deveres e direitos de um 

cidadão. Uma definição mais completa de cidadania nos remete 

Pinsky e Pinsky (2008): 

Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à 
propriedade, à igualdade perante a lei: é, em 
resumo, ter direitos civis. É também participar 
no destino da sociedade, votar, ser votado, ter 
direitos políticos. Os direitos civis e políticos 
não asseguram a democracia sem os direitos 
sociais, aqueles que garantem a participação 
do indivíduo na riqueza coletiva: o direito à 
educação, ao trabalho, ao salário justo, à 
saúde, a uma velhice tranquila. Exercer a 
cidadania plena é ter direitos civis, políticos e 
sociais. (PINSKY; PINSKY, 2008, P.9) 

Ainda segundo os autores Pinsky e Pinsky (2008), a 

definição de cidadania não pode ser tomada como algo pronto e 

acabado. É algo em constante transformação e que irá variar de 

acordo com o tempo e o espaço onde se emprega. O conceito 

de cidadania tem um grande teor moral, o que implica em um 

caráter mais digno e ético a qualquer discurso que a utilize, 

todos almejam e procuram promovê-la. “Resumindo, a 

cidadania implica um processo: a paixão se submete à razão; a 

razão e os interesses individuais se submetem à razão pública e 

aos interesses coletivos.” (LIBÂNEO, 1995, p.19). 

Nos encontros em sala com os jovens aprendizes são 

constantes as temáticas que refletem o termo CIDADANIA e 
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as respostas sobre o ponto de vista do significado desta 

temática vem como algo vago, superficial, quase meramente 

reproduzindo o que escutaram durante sua trajetória escolar. 

Tivemos que trazer para a sala concepções de que ser cidadão 

durante a juventude não é apenas obedecer às leis e ter seus 

direitos respeitados, mas também preparar-se para exercer a 

cidadania em um sentido mais amplo no futuro. 

Foi necessário fazê-los compreender que o cuidado 

que cada um tem hoje com a sua educação vai refletir no que 

serão amanhã e ajudá-los, por exemplo, a ter um bom emprego 

com o qual possa contribuir, com o seu talento e trabalho, para 

a construção de um mundo melhor. Sem uma boa formação 

acadêmica, será difícil ganhar um salário que lhe permita dar 

uma boa vida aos seus filhos, quando chegar a hora de constituir 

sua própria família. O exercício da cidadania não depende 

apenas dos atos do Estado para conosco, mas também do que 

fazemos no dia a dia para realizar nossos projetos de vida. 

Nesse contexto, foram apresentados aos jovens 

aprendizes as seguintes temáticas na exposição Êxodos: África, 

Luta pela Terra, Refugiados e Migrados, Megacidades e 

Retratos de Crianças. São imagens impactantes que retratam a 

fuga de migrantes, refugiados e pessoas deslocadas em 

diferentes pontos do mundo, a tragédia sem paralelo da África, 

o êxodo rural, o conflito de terras e a urbanização caótica na 

América Latina. Imagens das novas megalópoles asiáticas e, 
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em cada uma dessas situações extremas, o registro daquelas 

que, mesmo envoltas no caos, mantêm viva a chama da 

esperança e da dignidade humana: as crianças. 

Os jovens aprendizes refletiram sobre as temáticas 

apresentadas nas fotografias da exposição Êxodos, onde 

puderam perceber uma história reveladora, que retrata pessoas 

que abandonam a terra natal contra a própria vontade. A 

instrutora de aprendizagem propôs uma roda de conversa 

confrontando o que haviam conversado em sala sobre os 

conceitos de cidadania e o que presenciariam nas fotografias 

retratadas em quadros. Contradizendo o que compreendiam 

sobre cidadania, os jovens fizeram relatos emocionados 

envoltos de palavras como força, fé e perseverança como os 

aspectos positivos que mais presenciaram nas imagens. A 

injustiça, indignação e corrupção foram as palavras escolhidas 

para representar os aspectos negativos envoltos na exposição. 

Esse momento foi a chave para o desencadeamento do tópico a 

seguir. 

2.3 O jovem e a construção do olhar para o outro 
Empatia é um conceito criado para explicar uma série 

de manifestações humanas que envolvem o conhecimento do 

outro, incluindo suas ideias e sentimentos. Essas manifestações 

acontecem no nosso dia a dia de várias formas e são descritas 

abundantemente na arte e na literatura, sendo possível 
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contabilizar, como faz Batson (2009), oito fenômenos distintos 

que têm sido chamados de empatia. 

Na visita a exposição Êxodos de Sebastião 

Salgado foi recomendado aos jovens à escolha de uma obra, 

dentre os 60 pôsteres apresentados, que despertasse a empatia, 

conceito trabalhando em encontros anteriores. Nos 

questionários de perguntas abertas, a primeira propõe que seja 

feito a descrição detalhada da obra, imaginando que estaria 

relatando a um amigo que não teve a oportunidade de 

conhecer a exposição. Como não poderão mostrar a imagem, 

de acordo com a dinâmica, os jovens tiveram que despertar a 

sensibilização aguçando a criatividade. 

Ainda questionário, na segunda pergunta os jovens 

deveriam relatar os motivos de suas escolhas. Iremos conferir 

algumas das respostas, na seguinte ordem: descrição da obra 

pelo jovem aprendiz, imagem da obra escolhida (fotografia) e o 

que motivou a seleção da imagem. 
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Jovem Aprendiz A 

Descrição da obra 

“Menina croata, em um campo de refugiados, a 

imagem apresenta esta criança sorrindo e com um olhar cheio 

de esperança. Ela aparenta não saber o sofrimento que seu 

povo está enfrentando.” 

 

Figura 1- Criança bósnia em campo de refugiados na Croácia 
em 1994- Retratos de Crianças, Êxodos de Sebastião Salgado. 

Motivação da escolha 

 

“O sofrimento em que os pais levam para casa ao ver 

seus filhos presos em jaulas como se fossem animais e 

angustiados sem poder fazer nada, pois correm o risco dos 

filhos serem mortos.” 
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Jovem Aprendiz B 

Descrição da obra 

“Crianças desesperadas, como cara de sofrimento, 

segurando firmemente uma grade, que se assemelha a uma 

jaula. Em seus rostos expressão de medo, aflitas, seus pais 

tristes e angustiados.” 

 

 

Figura 2- Prisão com milhares de crianças, Hong Kong, 1995. 
Refugiados e Imigrantes, Êxodos de Sebastião Salgado. 

Motivação da escolha 

“Escolhi esta obra por que as crianças são as maiores 

vítimas, são sempre as primeiras a não resistir à fome ou a 

doença. São mais vulneráveis que os adultos.” 
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Jovem Aprendiz C e D 

Descrição da obra 

“São três crianças pequenas, semi cobertas, apenas 
seus olhos aparecem... todas deitadas, com olhar curioso ou 
amedrontado... aparentam sofrer com a fome e a miséria.” ( 
Jovem C) 

“Bebês que demostra fome, susto, saudade, carência. 
Olhar de solidão, sofrimento... Corpo bem frágil, trêmulo, com 
uma coberta em volta do corpo bem suja para proteger do frio.” 
(Jovem D) 

 

Figura 3- Congo, 1994 – Obra da exposição êxodos da série 
África de Sebastião Salgado 

Motivação da escolha 

“Minha escolha foi ocasionada pela comoção que ela 

transmite. Presenciar pessoas tão ingênuas serem vítimas de 
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guerras catastróficas, deve ter sido uma imensa dor para 

Sebastião, e consequentemente para nós.” (Jovem C) 

“Eu me coloquei no lugar do bebê e da Mãe. Imagino 

que os bebês estão cheios de sofrimento e a Mãe morre antes 

de conhecer seu filho, o que ela gerou e amou muito antes de 

conhecer.” (Jovem D) 

A última obra mencionada, “Congo, 1994”, foi a 

imagem mais escolhida pelos jovens aprendizes. Dos 66 

aprendizes que participaram da exposição, foram colhidos 50 

questionários, dos quais seis fizeram referência a mesma. O 

livro digital As narrativas do olhar com textos de Tereza de 

Queiroz (2000) sobre as fotografias de Sebastião Salgado, faz 

uma comentário espetacular da obra em evidência: 

A identidade do número. O volume é 
ondulado. Irregular. Listado. Com vários tipos 
de verticais. Uma clara, uma mais escura, uma 
grossa, uma fina. Seus encontros modificam o 
ritmo da superfície. Deslizam como um rio. 
Tudo se mexe. Corre do alto para o baixo. A 
textura é macia e quente. Rica. Sombreada. No 
alto uma abertura. Uma boca de bicho- papão. 
Dentro dela três rostos. O monstro parece já ter 
engolido a parte inferior do corpo das crianças. 
Cobre suas cabeças. Ou ao contrário. Talvez 
elas estejam emergindo de sua grande pança. 
As três são iguaizinhas. Iguaizinhas não. É 
preciso olhar mais de perto. Três cabeças. 
Seis olhos. Três orelhas. Três narizes. Duas 
mãos. Várias formas do redondo. Esconde-
esconde? Um parece curioso. O outro 
assustado. O outro distante. Reagem diferente. 
Sentem separadamente. Manifestações 
particulares e peculiares diante de uma mesma 
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situação. Não são apenas um número. Não são 
apenas três. Mas, um e um e um. Órfãos de 
Kibumba. Estão juntos. Um dá calor ao outro. 
Encosta uma perna no vizinho. Lembra que 
está na hora de chorar. De comer. De fazer 
xixi. Um sexteto de olhos pergunta o que o 
mundo quer deles. Não sabem de nada. Mas 
formam uma tríade. Inseparável. O número 
das variadas possibilidades do universo. 
Vegetal. Animal. Mineral. Nascimento. Vida. 
Morte. Começo. Meio. Fim. (QUEIROZ, 
2000, s/p.) 

Outras 2 obras da exposição de Salgado tiveram um 

lugar de destaque sendo mencionadas em 4 questionários, cada 

uma. Dentre elas está à obra menciona pelo Jovem Aprendiz B, 

já mostrada anteriormente e a outra que segue: 

 

Figura 4- Uma tubulação que leva água potável para os bairros 
mais prósperos da cidade, passa pela favela de Mahim. 
Bombaim, Índia. 1995. 
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Os jovens que escolheram esta obra fizeram o registro 

no questionário, mencionaram o que ocasionou a identificação: 

“A obra me deu motivos pois mostra que os menos 
favorecidos não tem acesso a água potável e saneamento.” 
(Jovem E) 

“Demonstra uma realidade atual.” (Jovem F) 

“Por um lado à eficácia da obra de engenharia e por 
outro o desprezo do governo para com a população pobre.” 
(Jovem G) 

“A sensação de revolta, pela desigualdade.” ( Jovem H) 

Os registros foram lidos em voz alta, com um tom de 

indignação dos leitores e arrancando aplausos dos ouvintes. 

Percebemos o sentimento vivenciado pelos jovens, a partir da 

imagem debateram sobre a política, visto que a visita aconteceu 

dias antes das eleições presidências de 2018, momento histórico 

no Brasil, onde percebemos a intensa participação dos jovens. 

Nos relatos é notório o reconhecimento da atual conjuntura 

política e social que vivem. 

2.4 O novo olhar 
No questionário destinado aos jovens aprendizes ainda 

foi sugerido que recriassem a obra que haviam escolhido na 

primeira questão, com um NOVO OLHAR, numa perspectiva 

positiva, quem sabe num pensamento de mediação intervindo 

e/ou “solucionando” a adversidade impressa na imagem. 

A princípio os jovens ficaram intrigados, não 

conseguiam ver como seria possível dar uma nova dimensão as 
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obras que tanto lhe causaram emoção, indignação e tantos 

outros sentimentos que afloraram. Depois de uma breve 

sensibilização da instrutora de aprendizagem, os registros 

foram fluindo. Selecionamos aqui, dois registros que serão 

colocados ao lado da obra original, afim de causar uma maior 

percepção, seguido de um breve comentário do autor do 

desenho. 

Jovem Aprendiz I 

 

Figura 5- Campo para deslocados de Mazar-e-Sharif, Karnaz, 
Afeganistão (1996) 

 

“O principal motivo para a escolha da fotografia é a 
força e delicadeza das crianças. Os olhares bem expressivos, 
onde mostra a maior sendo madura como se soubesse o que 
acontecia, a miséria, o sofrimento, a dor.” (Jovem Aprendiz I) 
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Jovem Aprendiz J 
 

 

Figura 6- O acampamento Biaro Quilômetro 42 para 
refugiados ruandeses hutus, Zaire (atual Congo), 1997 

 

“Despertou o sentimento de que criança apresentava 

um sentimento de esperança viva em seus olhos, mesmo com 

toda a situação em volta.” (Jovem Aprendiz J) 

 

3 Considerações Finais 
O presente estudo proporcionou momentos ímpares de 

trocas de vivências, relatos, desabafos, choros, risos e mudança 
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incrível no "olhar" dos jovens a assuntos que não imaginavam 

ser tão importantes e interessantes. Os resultados apresentados 

nos questionários foram impactantes e entusiásticos. 

Sabemos que um fator decisivo para o êxito na ação 

foi o uso da ferramenta interdisciplinar, potencializada pelo uso 

das fotografias. 

Os jovens ficaram surpresos com os regate dos 

sentimentos e deslumbrados com o afloramento de tantos 

outros. Perceber o novo olhar voltado para o outro que surgiu a 

partir da ação foi o ponto mais positivo. 
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Registro dos Jovens Aprendizes no Mural Itinerante da 
Exposição êxodos de Sebastião Salgado 
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RESUMO 

Este artigo apresenta reflexões sobre gestão democrática, 
organização escolar, e o Projeto Político Pedagógico que 
norteiam a gestão de um espaço escolar, com mais 
democratização e autonomia nos processos de um ensino de 
qualidade. Neste contexto foram abordadas breves 
considerações do papel do gestor junto à comunidade escolar, 
na qual o objetivo principal é mostrar a importância da ação 
participativa dentro do ambiente educacional, para poder 
alcançar metas estabelecidas pelas propostas curriculares. A 
organização escolar propõe uma relação de coletividade, onde 
o gestor e comunidade tomam decisões a partir de um sistema 
democrático, diferente da prática administrativa de algumas 
empresas, onde visam apenas o capital financeiro. Por tanto, o 
trabalho dos gestores esta se tornando menos administrativo e 
mais coletivo, pois entra em um sistema onde todos participam 
para desenvolver os objetivos da escola proposto no 
planejamento escolar. Na atualidade tem sido mais comum 
encontrar uma direção centrada no papel de diretor, do que nas 
demais funções administrativas, já na gestão democrática, não 
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há mais hierarquia e sim uma descentralização de poderes, 
transformando o ambiente escolar mais participativo. 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão Democrática; Organização 
escolar; Projeto Político Pedagógico. 

ABSTRACT 

This article presents reflections on mocratic management, 
school organization, and the Pedagogical Political Project that 
guide the management of a school environment, more 
democracy and autonomy in the processes of quality education. 
In this context we briefly consider the manager role with the 
school community, in which the main objective is mostrar the 
importance of participatory action within the school 
environment in order to achieve goals set by the curriculum 
proposals. The school organization proposes a collective 
relationship, where the manager and community make 
decisions based on a democratic system, different from the 
administrative practice of some companies, where they aim 
only at financial capital. Therefore, the work of managers is 
becoming less administrative and more collective, because it 
enters a system where everyone participates to develop the 
objectives of the school proposed in school planning. At present 
it has been more common to find a direction centered on the 
role of director, than in other administrative functions, already 
in democratic management, there is no hierarchy but a 
decentralization of powers, transforming the school 
environment more participatory. 

KEY WORD: Democratic management, school organization, 
Pedagogical Political Project 
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INTRODUÇÃO 
O presente artigo pretende ressaltar reflexões 

sobre questões da gestão democrática escolar, mostrando 

também requisitos de uma educação de qualidade, além da 

organização escolar, pois vem sendo um dos assuntos mais 

frequentes dentro do âmbito educacional, propiciando debates e 

reflexões sobre este assunto. Dessa maneira é importante 

ressaltar que a educação é um direto assegurado pela 

Constituição Federal de 1998 (BRASIL, 1988), pois no art. 205 

diz que: 

A educação, direito de todos e dever do 
Estado e da família, será promovido e 
incentivado com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 

Nesta perspectiva, faz-se necessário o 
cumprimento desse direito ao cidadão, na qual possa ser 
respeitado de acordo com a Lei citada, visando à efetivação do 
direito a educação, buscando qualificar a sociedade para 
enfrentar as diversas barreiras do sistema globalizado. Sendo a 
educação escolar de caráter público, nesse sentido, é de suma 
importância o papel do gestor na efetivação das atividades 
escolares e na liderança de suas responsabilidades. 

A educação faz parte de um sistema social, sendo 
constituída por agentes da educação que buscam interagir entre 
si, tendo como foco alcançar os objetivos educacionais. 
Segundo (LIBÂNEO, OLIVEIRA & TOSCHI, 2009, p. 316) 
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Assim, a organização escolar refere-se aos 
princípios e procedimentos relacionados à 
ação de planejar o trabalho da escola, 
racionalizar o uso de recursos (materiais, 
financeiros, intelectuais) e coordenar e avaliar 
o trabalho das pessoas, tendo em vista a 
consecução de objetivos. 

Nesse sentido a organização escolar objetiva 
princípios baseados na coletividade, onde o gestor junto à 
comunidade desempenham suas funções com base em um 
sistema democrático, diferenciando-se da prática administrativa 
de algumas empresas, que visam apenas o financeiro como o 
fator primordial de suas metas e objetivos. Á vista disso é 
necessário que o trabalho do gestor, seja de forma coletiva, 
propiciando um ambiente onde todos os membros da 
instituição façam parte de um sistema democrático. 

Os espaços escolares que vivenciam uma gestão 
democrática participativa colaboram diretamente com o 
desenvolvimento global de todos os envolvidos da instituição, 
que acreditam que a educação é o único meio mais consistente 
de desenvolver o ser humano de forma integral. 

Os artigos 14 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB- 9294/96) e 22 do Plano Nacional de 
Educação (PNE) indicam que os sistemas de ensino definirão 
as normas da gestão democrática do ensino público na 
educação básica obedecendo aos princípios da participação dos 
profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 
da escola e a participação das comunidades escolares e locais 
em conselhos escolares. 

Dessa maneira, é importante ressaltar que a escola 
necessita ter uma relação com o meio social, promovendo uma 
aproximação entre a escola e a comunidade, para que juntos 
possam construir um modelo de escola democrática, assim o 
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Projeto Político Pedagógico é um instrumento indispensável na 
construção de uma gestão democrática, pois o mesmo é um 
documento que deve ser elaborado de acordo com a realidade 
de cada Instituição de ensino, para orientar os trabalhos durante 
um ano letivo e também é um documento formal que deve ser 
acessível a todos da comunidade escolar, traçando objetivos 
gerais e também as habilidades que devem ser desenvolvidas 
nos alunos. Na construção do Projeto Político Pedagógico, a 
escola necessita fazer diagnósticos sobre seu cotidiano, para 
melhorar as falhas do processo educacional. 

Nessa perspectiva, o projeto político-
pedagógico vai além de um simples 
agrupamento de planos de ensino e de 
atividades diversas. O projeto não é algo que 
é construído e em seguida arquivado ou 
encaminhado às autoridades educacionais 
como prova do cumprimento de tarefas 
burocráticas. Ele é construído e vivenciado 
em todos os momentos por todos os 
envolvidos com o processo educativo da 
escola (VEIGA, 1995, p. 12). 

De acordo com citação acima, o Projeto Político 
Pedagógico deve ser um documento ativo, com a finalidade de 
nortear todas as atividades de uma determinada escola, 
contendo bases metodológicas para sua efetivação, pois ele 
vem sendo elaborado para propor novos caminhos para ter-se 
uma escola diferente e atuante, com ênfase na coletividade. 
ANÁLISE DOS DADOS 

Esta pesquisa é do tipo bibliográfica, sendo possível analisar o 
objeto de estudo, com bases cientificas, foi também, do tipo 
pura básica, pois a pretensão é de apenas ampliar 
conhecimentos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo tem como objetivo mostrar como funciona 
uma gestão democrática nos espaços escolares, e como ela 
pode trazer benefícios em uma organização escolar tornando-a 
eficiente e atuante, para auxiliar no funcionamento destas, o 
Projeto Político Pedagógico torna-se uma ferramenta 
indispensável, pois através dele pode-se desenvolver diversas 
as atividades correspondentes a realidade de cada Instituição 
Escolar. 

Dessa forma entendemos que, para uma gestão 
democrática acontecer faz-se necessário a participação de toda 
comunidade escolar, tendo envolvimento do corpo 
administrativo da escola de forma atuante, realizando processos 
afins da educação, com esforços coletivos para desenvolver e 
alcançar resultados positivos. Assim, o gestor deve 
compreender seu papel na escola, sendo um líder democrático, 
tanto nos processos pedagógicos quanto nos educativos. 

Com relação à organização dos espaços escolares, entendemos 
que a escola além de local de sabres também é um espaço 
social, onde pessoas interagem entre si, com intuito de alcançar 
objetivos educacionais, é dentro desse novo conceito de 
organização escolar que surge uma nova concepção de gestão, 
a democrática. Dentro da gestão democrática o Projeto Político 
Pedagógico tem papel importante, pois direciona a 
coletividade, em busca da ação participativa, tendo um 
compromisso com a educação de qualidade, na qual todos 
buscam soluções para problemas do cotidiano escolar, além de 
buscar estratégias pedagogias para desenvolver as habilidades e 
competências dos discentes, dando uma nova identidade à 
escola. 
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RESUMO 

A Gestão Escolar Democrática é entendida como um avanço 
para a participação coletiva no âmbito escolar e que possibilita 
a melhoria na qualidade pedagógica, no processo educacional 
das escolas, na delimitação de um PPP- Projeto Político-
Pedagógico, pautado na realidade de cada escola, com a maior 
interação entre a comunidade escolar – gestor, professores, 
alunos, pais de alunos, funcionários das escolas e a 
comunidade local, com participação ativa no processo de 
desenvolvimento educacional da escola. A escola, ao cumprir 
esse papel de democratização, necessita criar um espaço, onde 
serão discutidas as possibilidades de construção do Projeto 
Político-Pedagógico com todos que compõem a comunidade 
escolar, onde favorecerá a participação de todos. A Gestão 
Democrática, nada mais é que, uma organização da gestão, 
baseada na coletividade e nas dinâmicas que favorecem os 
processos participativos e coletivos de tomadas de decisões. 

Palavras Chaves: Gestão Democrática; Comunidade escolar; 
Participação coletiva; 
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ABSTRACT 

Democratic School Management is understood as an advance 
for the collective participation in the school environment and 
that allows the improvement in the pedagogical quality, in the 
educational process of the schools, in the delimitation of a PPP 
- Political-Pedagogical Project, based on the reality of each 
school, with the greater interaction between the school 
community 

- manager, teachers, students, parents of students, school 
employees and the local community, with an active 
participation in the educational development process of the 
school. The school, in fulfilling this role of democratization, 
needs to create a space, where the possibilities of 
construction of the Political-Pedagogical Project will be 
discussed with all that make up the school community, where it 
will favor the participation of all. Democratic Management is 
nothing more than a management organization based on the 
collective and the dynamics that favor participatory and 
collective decision-making processes. 

KEY WORDS: Democratic Management; School community; 
Collective participation; 

INTRODUÇÃO 

Este seguinte Artigo corresponde a um estudo 

importantíssimo, a Gestão Democrática. Pois, a Gestão 

Democrática enfatiza a importância do trabalho coletivo e 

individual com responsabilidades nas questões escolares. Uma 

vez que, a participação de todos da comunidade escolar para 

resolver critérios da escola, é preferível, pois atualmente, uma 

escola só se desenvolve direito se estiver com um grupo de 
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pessoas trabalhando coletivamente para as melhorias da 

mesma. 

O interesse para estudar este assunto, partiu de 

uma disciplina no VIII Bloco de Pedagogia, Gestão, ministrada 

pela professora M. Sc. Racilda Maria Nóbrega Ferreira, onde 

estudamos os pilares da gestão, dando ênfase na Gestão 

Democrática, pois é interessante ressaltar que, este estudo é de 

suma importância para a formação dos docentes, uma vez que, 

seremos um profissional capacitado para trabalhar em qualquer 

área da escola, seja ela em sala de aula ou secretaria e ou 

gestão. 

Serão apresentados neste trabalho, um breve 

conceito de Gestão Democrática, partindo do pressuposto de 

como esta gestão é realizada no âmbito escolar, com ênfase nas 

ideias e explicações de doutrinadores como Ferreira, Libâneo e 

Oliveira, que relatam e tratam este assunto com tamanha 

importância e especificidades, para que as escolar estejam 

trabalhando esta gestão corretamente, para assim terem um 

imenso aprendizado, não só dos gestores e professores, mas 

também de toda comunidade escolar, que são os estudantes, 

funcionários da escola e a comunidade em si. 

01. GESTÃO DEMOCRÁTICA 
Entende-se que Gestão Democrática é uma forma 

da escola ser mais organizada para atingir seus objetivos, é ter 
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direção. Nesse sentido, Ferreira59 entende a Gestão 

Democrática como: 

[...] gestão é administração, é tomada de 

decisão, é organização, é direção. Relaciona-

se com a atividade de impulsionar uma 

organização a atingir seus objetivos, cumprir 

sua função, desempenhar seu papel. Constitui-

se de princípios e práticas decorrentes que 

afirmam ou desafirmam os princípios que a 

geram. Estes princípios, entretanto não são 

intrínsecos à gestão como a concebia a 

administração clássica, mas são princípios 

sociais, visto que a gestão da educação se 

destina à promoção humana. 

Assim, a autora explica que a Gestão 

Democrática se constituía de princípios e práticas democráticas 

que afirmavam ou negavam os princípios que a geraram. 

Ferreira60 ainda traz outra definição de Gestão Democrática 

[...] a gestão democrática é um processo de 

aprendizado e de luta política que não se 

circunscreve aos limites da prática educativa, 

mas vislumbra, nas especificidades dessa 

prática social e de sua relativa autonomia, a 
                                                             
59 FERREIRA, Naura S. C. Gestão democrática da educação: atuais 
tendências, novos desafios. São Paulo: Cortez, 2008, p. 306. 
60 FERREIRA, 2008, p. 304. 
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possibilidade de criação de canais de efetiva 

participação e de aprendizado do “jogo” 

democrático e, conseqüentemente, do 

repensar das estruturas de poder autoritário 

que permeiam as relações sociais e, no seio 

dessas práticas educativas. 
Portanto, a autora enfatiza que a Gestão 

Democrática é um aprendizado de luta política que, este não 

descreve os limites da prática educativa, e sim, nas 

especialidades da prática social e autonomia, que possibilita a 

efetiva participação de aprendizado e repensa as estruturas de 

poder autoritário das relações sociais, nos seios das práticas 

educativas. 

A Gestão Democrática é um processo de 

participação coletiva, é a participação de todos os segmentos da 

comunidade escolar, gestor, professores, alunos, pais e 

funcionários da escola, no processo educativo. São práticas 

participativas. Libâneo61 afirma que: 

Na maior parte das vezes, a realidade das escolas ainda é de 

isolamento do professor. Sua responsabilidade começa e 

termina em sala de aula. A mudança dessa situação pode 

ocorrer pela adoção de práticas participativas, em que os 

                                                             
61 LIBANEO, José. C.; OLIVEIRA, João F. de. TOSCHI, Mirza S. 
Educação escolar: políticas, estrutura e organização. São Paulo: 
Cortez, 2007, p. 308. 
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professores aprendam nas situações de trabalho, compartilhem 

com os colegas, conhecimentos, metodologias e dificuldades, 

discutam e tomem decisões sobre o projeto pedagógico 

curricular, sobre o currículo, sobre as relações sociais internas, 

sobre as práticas de avaliação. 

Portanto, é a participação de toda comunidade 

escolar unida na administração dos recursos da escola, na 

construção do PPP- Projeto Político-Pedagógico, no 

compartilhamento sobre o currículo de cada um e nos processos 

decisórios da escola em si. A Gestão Democrática implica dizer 

que é um trabalho coletivo, mas que também é parte do 

trabalho individual de cada componente da escola. Assim, 

Libâneo62 destaca que: 

[…] a gestão democrática, por um lado, é 

atividade coletiva que implica a participação e 

objetivos comuns, por outro, depende também 

de capacidades, responsabilidade individuais e 

de uma ação coordenada e controlada. 

Desta forma, cada componente escolar tem a 

responsabilidade individual e coletiva na participação das 

atividades educacionais, uma vez que, a gestão democrática faz 

parte de uma ação coordenada e controlada por todos os sujeitos 

                                                             
62 LIBANEO, 2007, p. 326. 
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que fazem parte do quadro educacional da escola. Nesta mesma 

linha de pensamento, Oliveira63 ressalta que: 

Gestão democrática como princípio da 

educação nacional, presença obrigatória em 

instituições escolares, é a forma não-violenta 

que faz com que a comunicação educacional 

se capacite para levar a termo um projeto 

pedagógico de qualidade e possa também 

gerar “cidadãos ativos” que participem da 

sociedade como profissionais 

compromissados e não ausentes de ações 

organizadas que questionam a invisibilidade 

do poder. 

Desta forma, são necessárias mudanças 

urgentemente nas escolas para que possam instruir e formar 

cidadãos ativos e competentes, que tenham participação ativa 

na sociedade como profissionais qualificados que questionem a 

invisibilidade do poder. 

02. ANÁLISES DE DADOS 
Para a realização desta pesquisa foi utilizado a pesquisa 

bibliográfica, uma vez que, foi seguida uma linha de raciocínio 

que conceituaram e especificaram a Gestão Democrática de 

suma importância para que a escola cresça no coletivo e com 

participação de todos, na construção de um PPP-Projeto 

                                                             
63 OLIVEIRA, Maria A. M. et al. Gestão Educacional: novos 
olhares, novas abordagens. 5ª ed. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 17. 
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Político Pedagógico que vise a realidade de cada escola, onde 

assim possam avançar nos processos pedagógicos educacionais 

de cada aluno. 
03. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo buscou entender um pouco sobre a 

Gestão Democrática no âmbito escolar, onde o mesmo 

especifica o conceito de gestão democrática, dando ênfase no 

coletivismo e na participação de toda a comunidade escolar, 

para que possam construir profissionalmente, alunos críticos e 

cheios de ideais a seguir, cumprindo metas com 

responsabilidade. 
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PROJETO DE INTERVENÇÃO UMA 
ABORDAGEM SOBRE O PAPEL DA MULHER 

NO SINDICATO DE PESCADORES (AS) 
ARTESANAIS DE PARNAÍBA – PI 

Valéria Silva de Araújo64  
Ana Paula de Sousa Silva65 

RESUMO 

O trabalho descreve um projeto de intervenção, intitulado “uma 
abordagem sobre o papel da mulher no sindicato de pescadores 
(as) artesanais de Parnaíba – PI” (SINDPESCA) que surge a 
partir da inquietação acerca da falta de representatividade da 
mulher pescadora no sindicato. Estabeleceu-se como objetivo 
geral promover capacitações com intuito de torná-las agentes 
multiplicadoras das políticas públicas voltadas para as questões 
de gênero e como objetivos específicos sensibilizar as 
pescadoras para importância da formação de grupo, 
participação em atividades de produção, formação política 
educacional, direitos e cidadania; fortalecer as lideranças de 
mulheres como agentes multiplicadoras dos direitos da mulher; 
capacitar grupos de mulheres do sindicato de pescadores e 
pescadoras; elaborar plano de ação em parceria com as 
mulheres a ser executado em longo prazo. Na metodologia do 
projeto optou–se por viabilizar ciclo de palestras com rodas de 

                                                             
64 Licenciada em Pedagogia - UESPI; Bacharel em Serviço 
Social - UNIUBE; Especialista em Políticas Públicas de Gênero 
e Raça; Professora da Rede Municipal de Ensino de Parnaíba-PI. 

65 Licenciada em Letras Português – UESPI; Especialista em 
Políticas Públicas de Gênero e Raça; Professora da Rede Municipal 
de Ensino de Parnaíba-PI. 
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conversas baseado nos círculos de cultura freiriano e oficina de 
elaboração do plano de ação. Tomou-se por base referenciais 
teóricos de Maneschy (2000), Boff (1985), Oliveira (2011) e 
Freire (1980). Como esse projeto criou-se um grupo de 
mulheres multiplicadoras das políticas de garantia de direitos 
da mulher entre as pescadoras e foi elaborado um plano de 
ação que fora executado pelo grupo sob o monitoramento das 
pesquisadoras. Verificamos que as ações do projeto 
contribuíram para que as mulheres obtivessem informação e 
necessidade de transformar a realidade. 

Palavras – chave: Mulher Pescadora. Política Pública. Direito. 

ABSTRACT 

The paper describes an intervention project, entitled 
"an approach on the role of women in the artisanal 
fishermen's union of Parnaíba - PI" (SINDPESCA), 
which arises from the concern about the lack of 
representativeness of the fisherwoman in the union. 
It was established as a general objective to promote 
capacity-building in order to make them multipliers 
of public policies focused on gender issues and as 
specific objectives to sensitize fisherwomen about 
the importance of group formation, participation in 
production activities, educational policy formation, 
rights and citizenship; strengthen women’s 
leadership as agents that multiply women’s rights; 
training of women’s groups of the fishermen’s and 
fisherwomen’s union; develop action plan in 
partnership with women to be implemented in the 
long term. In the methodology of the project it was 
decided to make a cycle of lecture with roundtable 
discussion based on circles of Freirian culture and 
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workshop of elaboration of the action plan. It was 
based on theoretical references of Maneschy (2000), 
Boff (1985), Oliveira (2011) and Freire (1980). As 
this project was created a group of women 
multipliers of women's rights guarantee policies 
among the fishermen and a plan of action was 
developed by the group under the supervision of the 
researchers. We verified that the actions of the 
project contributed to women obtain information and 
the need of reality transformation. 
Key words: fisherwoman. public policy. right. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Desde a década de 70 o sindicato de pescadores (as) 

artesanais de Parnaíba, vem exercendo ações voltadas para 

categorias dos pescadores filiados nesta instituição. No entanto, 

ao lançarmos um olhar mais atento a participação da mulher se 

verificou que em sua maioria, os homens são os que ocupam 

funções importantes. 

Atualmente a diretoria é composta por vinte membros 

dentre estes, sete são mulheres, apesar disso não há uma 

participação efetiva de suas sindicalizadas. A instituição possui 

uma ótima estrutura física, onde recentemente foi instalado um 

telecentro que atende a comunidade local e principalmente filhos 

de pescadores, promovendo cursos de informática e acesso à 

internet. O sindicato, tem tido a preocupação em prestar 

serviços nas questões de benefícios previdenciários à categoria. 

Porém, a participação da mulher tem sido mínima, somente nos 
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últimos doze anos houve um crescimento do processo de 

sindicalização muito por conta do defeso (benefício concedido a 

pescadores e pescadoras artesanais no período da piracema), 

mas não há uma formação de grupos organizados de mulheres 

no sindicato que discutam o associativismo, segurança 

alimentar, economia solidária, violência doméstica e saúde da 

mulher e que fomentem a uma participação efetiva das 

mesmas. 

Muitas lutas pelo reconhecimento da mulher no setor 

pesqueiro têm eclodido nos últimos tempos, entretanto a 

mulher pescadora ainda sofre exclusão durante as importantes 

pautas de discussão em suas instituições. Como nos afirma 

Maneschy: 

A luta pelo reconhecimento do trabalho da 
mulher é inseparável da luta pela 
sobrevivência dos pescadores artesanais que a 
modernidade tende a excluir. Nesse sentido, o 
espaço da mulher na pesca se insere na 
reestruturação do setor pesqueiro no mundo 
[…]. (1999 apud LIMA, 2012, p. 2). 

Por isso, urge que se somem cada vez mais as lutas 

pelos direitos das mulheres pescadoras e pela superação das 

desigualdades de gênero. Nesse sentido, o processo de 

formação, os momentos de discussão, de participação em 

reuniões e encontros são fundamentais para o seu 

amadurecimento como sujeito de sua própria história. 
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Assim para tratarmos de participação e discussões 

coletivas em busca de direitos, do amadurecimento do sujeito 

como “fazedor” de sua própria história, não dá para deixar de 

refletirmos sobre a metodologia dos Círculos de Cultura posta 

dentro dos trabalhos de Paulo Freire quando alfabetizava 

adultos no nordeste brasileiro, sobretudo homens e mulheres 

campesinas, ligadas a terra e sabedoras das reais necessidades 

das suas comunidades. 

Tudo começa com a participação na palavra, 
no diálogo, nas decisões. Numa reunião de 
reflexões não há apenas um treino ou 
preparação à vida política. Já se dá aí vida 
política na medida em que acontece a partilha 
do saber, do pensamento e dos projetos. 
(BOFF, 1985, p. 63). 

Nos Círculos de Cultura ocorre exatamente o que Boff 

postula, pois, a dor social principalmente das mulheres 

ribeirinhas, é a mesma em qualquer comunidade, quando estas 

se encontram, por exemplo, encerradas em contextos 

patriarcais, sem condições de voz, por serem mulheres, como 

dissemos poucas ocupam cargos de lideranças em associações e 

sindicatos pesqueiros, sendo a grande maioria delas iletradas, 

não se acham capazes de se organizarem, daí a importância de 

espaços que tratem questões comuns a todos (as) sempre na 

busca de transformação da realidade local e principalmente 

fortalecê-las na busca de políticas públicas mais adequadas as 

suas necessidades. 
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A participação de mulheres em espaços de poder e 

decisões no Sindicato de pescadores de Parnaíba são mínimas, 

visto que são poucas as mulheres que atuam efetivamente na 

diretoria do mesmo, e muito menos realizam ações voltadas 

para o gênero, como prevê o II Plano Nacional de Políticas 

para Mulheres, descritos em eixos como: V - Participação das 

Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão quando postula 

como algumas de suas prioridades e metas, respectivamente: 

Fortalecimento da participação social na 
formulação e implementação das políticas 
públicas de promoção da igualdade de gênero 
e de combate a todas as formas de 
discriminação baseadas na raça, etnia, 
geração, orientação sexual, entre outras 
relacionadas à diversidade humana e cultural 
[…]. Realizar amplo debate na sociedade 
sobre a participação paritária das mulheres 
nos espaços de poder e decisões. (BRASIL, 
2008, p.20). 

Outro aspecto importante que vale ressaltar nessa 

relação mulher pescadora e participação está previsto no eixo 

VI - Desenvolvimento Sustentável no Meio Rural, Cidade e 

Floresta, com Garantia de Justiça Ambiental, Soberania e 

Segurança Alimentar, quando menciona dentre suas 

prioridades: “Promover e fortalecer atividades econômicas 

desenvolvidas por mulheres e vinculadas à segurança 

alimentar”. (BRASIL, 2008, p.23 - 24). 

Constata-se como um fator de reflexão a condição de 

que muitas das mulheres que exercem a atividade da pesca 
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concentram suas ações na manipulação, beneficiamento deste 

pescado, atividade esta muitas vezes desvalorizada dentro do 

contexto de sua própria família e da sociedade como fator de 

relevância econômica e que garante a segurança alimentar da 

família e da sociedade. 

O eixo IV do plano merece especial destaque por tratar 

do Enfrentamento de Todas as Formas de Violência Contra as 

Mulheres tendo como algumas de suas prioridades 

promoverem ações de prevenção a todas as formas de violência 

contra as mulheres nos espaços público e privado. No entanto, 

no meio social em que as pescadoras estão inseridas muitas 

vezes os homens exercem papéis autoritários determinando 

formas de ser e de viver destas mulheres, recorrendo 

frequentemente a práticas de violência. Observa-se então, a 

necessidade de fomentar o surgimento de lideranças femininas 

fortes em comunidades ribeirinhas para que se apropriem de 

orientações mais substanciais em relação à Lei nº. 11.340/2006 

(Lei Maria da Penha) vindo, pois desta forma disseminar e 

orientações quanto a situações de riscos. 

O eixo III - Saúde das Mulheres, Direitos sexuais e 

Direitos Reprodutivos o qual tem como uma das prioridades 

promover a atenção à saúde das mulheres, sendo que, a mulher 

ribeirinha por viver no campo, tem pouco acesso a informação 

e aos serviços de saúde, estando, pois as Unidades Básicas de 



19 EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 745 

Saúde - UBS mais concentrados na zona urbana o que decerto 

dificulta este atendimento. 

Nas discussões atuais sobre o meio pesqueiro as 

mulheres estão incluídas na construção de direitos previstos no 

Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, entretanto no 

âmbito das localidades essa formação política em relação à 

busca de direitos tem sido contemplada minimamente como 

afirma Maneschy: 

O reconhecimento da presença feminina na 
pesca, muito há para construir no sentido de 
sua inserção plena nas organizações de 
pescadores e, também, para que na 
formulação de políticas do setor suas 
necessidades sejam minimamente 
contempladas. Esse reconhecimento é 
evidente em eventos recentes nos quais a 
temática mulher na pesca emerge. 
(MANESCHY, 2000, p. 88 e 89). 

A caminhada em busca de reconhecimento da mulher 

no setor pesqueiro vem sendo uma luta bastante difícil. Em 

vista disso, é importante inserir e formular espaços de reflexão 

e discussão das demandas referentes à mulher, como nos diz 

Maneschy, esse reconhecimento é muito recente em alguns 

lugares do Brasil, muitas comunidades ribeirinhas ainda 

mantém as mulheres a margem desta educação política tão 

necessária. 

Podemos verificar que em nossa comunidade o 

SINDPESCA ainda conserva um pequeno número de mulheres 
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que exercem participação efetiva em seu quadro representativo, 

desse modo é essencial à mobilização destas mulheres dentro 

da instituição no sentido de se auto afirmarem no campo das 

políticas de direito. 

Partindo desta realidade importa-nos estabelecer 

enquanto objetivo de intervenção a promoção de capacitação 

para agentes multiplicadores das políticas públicas em gênero 

no sindicato de pescadores (as) artesanais de Parnaíba-Piauí. E 

ainda, objetivos específicos respectivamente sensibilizar as 

pescadoras para importância da formação de grupo e 

participação em atividades de produção, formação política, 

educacional, direitos e cidadania; fortalecer as lideranças de 

mulheres como agentes multiplicadoras dos direitos da mulher; 

capacitar grupo de mulheres do sindicato de pescadores e 

pescadoras artesanais como disseminadoras dos direitos da 

mulher; e elaborar plano de ação em parceria com o grupo de 

agentes multiplicadoras, a fim de ser executado pelas mulheres 

em longo prazo. 

Diante do exposto, a proposta do projeto de 

intervenção vislumbrou a capacitação e formação do grupo de 

agentes multiplicadoras das políticas públicas para mulheres, 

que fomentassem a participação efetiva da mulher nas 

atividades do sindicato e que promovessem ações ou abertura 

de espaços de discussão com temas de relevância para as 

mesmas. 
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METODOLOGIA 

A metodologia desenvolvida no projeto ocorreu a 

partir da aplicação de formulário ao representante do 

SINDPESCA, palestras realizadas por parceiros e grupos 

focais, a fim de possibilitar reflexões acerca das temáticas 

abordadas e ainda a construção coletiva de plano de ação. 

Sabe-se que formulários são instrumentos de coletas 

de dados na presença do pesquisador, segundo Lakatos e 

Marconi: 

O formulário é um dos instrumentos 
essenciais para a investigação social, cujo 
sistema de coletas de dados consiste em obter 
informações diretamente do entrevistado. 

Portanto, o que caracteriza o formulário é o 
contato face a face entre pesquisador e 
informante e ser o roteiro de perguntas 
preenchido pelo entrevistador, no momento da 
entrevista. (LAKATOS; MARCONI, 2003, 
p.212). 

A aplicação do formulário junto ao presidente do 

sindicato foi de suma importância para a equipe, porque 

possibilitou o levantamento de dados como: número de 

mulheres sindicalizadas, serviços oferecidos pela instituição, a 

história da fundação, dentre outros aspectos. 

Em parceria com várias instituições foram realizadas 

palestras, bem como grupo focal, sendo que a esse conjunto de 

atividades convencionou-se denominar de oficinas. Por 
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considerar-se o grupo focal como um meio eficaz para grupos 

de trabalhos exporem suas ideias é que se organizou as oficinas 

criando este momento para participação e questionamentos da 

própria realidade, como Oliveira afirma. 

A técnica de grupo focal tem crescido muito 
atualmente na aceitação e opção dos 
pesquisadores. Ela tem cunho qualitativo, já 
que é realizada com discussão em grupo […]. 
O intuito é que as pessoas dialoguem entre si 
livremente, questionando uns aos outros, 
expondo suas opiniões. (OLIVEIRA, 2011, p. 
106). 

Sobre a metodologia de elaboração do plano de ação, 

ressalta-se como base a metodologia freiriana denominada 

círculo de cultura por ser uma estratégia de ação e reflexão 

consciente da organização e mobilização social, como afirma 

Paulo Freire (1980) “Os círculos de cultura são precisamente 

isso: centros em que o povo discute os seus problemas mais 

também em que se organizam ações concretas de interesse 

coletivo”. 

ANÁLISES DOS RESULTADOS 

O projeto “Uma nova abordagem sobre o papel da 

mulher no sindicato de pescadores (as) artesanais do município 

de Parnaíba – PI” foi executado no período de 01 de junho a 30 

de junho de 2012 no Sindicato de Pescadores (as) Artesanais de 

Parnaíba – SINDPESCA que foi fundado em 04 de agosto de 

2002, mas desde setembro de 1928 funcionava como Colônia de 
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Pescadores. Está localizado na rua Dr. João Goulart nº 1048 

bairro São José município de Parnaíba - PI, com sede própria 

bem equipada. 

Atualmente o SINDPESCA tem 1.350 pescadores 

sindicalizados com 470 mulheres e 880 homens que são 

atendidos com os seguintes serviços: auxílio na concessão dos 

benefícios: defeso da pesca, aposentadoria, licenças médicas, 

licença maternidade, pensões, dentre outros. 

Para a realização deste projeto deu-se em especial 

através de parcerias com profissionais e apoio de instituições 

como: o Núcleo Multidisciplinar Lei Maria da Penha – Fórum 

de Parnaíba que disponibilizou materiais gráficos como folders, 

cartazes, cartilhas contendo a Lei Maria da Penha; o Centro 

Regional de Assessoria e Capacitação - CERAC, a Secretaria 

de Saúde e Secretaria Desenvolvimento Social e Cidadania – 

SEDESC de Parnaíba / Diretoria de Segurança Alimentar, a 

Caritas de Parnaíba e o Dr. Helder Souza – Advogado e a 

Professora Mª. Maria de Jesus Marques Silva, na realização de 

palestras. 

O ponto de partida da execução do projeto de 

intervenção fora a realização de visita ao SINDPESCA onde na 

oportunidade aplicou-se formulário junto ao presidente da 

instituição e apresentou-se a proposta do projeto, o qual 

evidenciou a importância da iniciativa dentro do Sindicato, uma 
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vez que o mesmo atende 470 mulheres e nem sempre a 

instituição dá conta de suas demandas específicas. 

Na sequencia das atividades ocorrera uma reunião 

com possíveis lideranças femininas do SINDPESCA onde 

compareceram quinze pescadoras das seguintes comunidades: 

São Vicente de Paula, Chafariz, Rancharia, Ponte, Bairro São 

José e João XXIII. Na referida reunião apresentou-se o projeto, 

os objetivos, metodologia e temáticas. Durante roda de 

conversa ouviu-se do grupo suas próprias temáticas, onde se 

constatou que os temas da violência doméstica e saúde da 

mulher foram os mais solicitados. 

Outro momento importante ocorreu com o início das 

oficinas onde ocorreram apresentações de palestras e grupo 

focal, sendo a primeira palestra proferida pela enfermeira 

coordenadora do 1º Distrito de Saúde da Secretaria Municipal 

de Saúde de Parnaíba – PI, sobre os serviços públicos 

oferecidos no município que atendem a saúde da mulher. 

Durante essa palestra as mulheres puderam se pronunciar de 

forma reflexiva. A segunda palestra fora proferida pelo 

advogado. Helder Souza sobre violência doméstica, detendo-se 

este nas inovações da Lei 11.340/2000 – Lei Maria da Penha, 

sobretudo nos aspectos referentes á identificação do perfil do 

agressor, as medidas aplicadas contra o mesmo, tipo de 

violência, este último aspecto de grande relevância para as 
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mulheres no qual fizeram uma série de questionamentos em 

torno do tema em questão. 

Em seguimento aos trabalhos ocorreu o grupo focal 

com a discussão dos temas abordados pelos palestrantes no 

qual as mulheres puderam expressar possíveis propostas do 

grupo relacionadas aos temas, ações efetivas que pudessem de 

alguma forma transformar e contribuir com as pescadoras, seja 

em suas próprias comunidades ou mesmo no Sindicato. 

Em continuidade às oficinas ocorrera outro de 

momento de palestras, sendo proferida pela Coordenadora do 

Projeto de Educação Alimentar da Diretoria de Segurança 

Alimentar – SEDESC, que lhes deu a conhecer como foram 

estruturadas as políticas públicas por uma alimentação de 

qualidade, baseado na lei de Segurança Alimentar nº. 

11.346/2006, chamando atenção para a importância do pescado 

na mesa do brasileiro. Na oportunidade a mesma ofertou ao 

grupo publicação sobre a Política Nacional de Segurança 

Alimentar. Em seguida, o Coordenador da Cáritas Regional - 

Parnaíba proferiu palestra sobre Economia Solidária, e a 

importância da Rede Internacional de Solidariedade Cáritas, 

bem como, das atividades da instituição na cidade versando nos 

temas de moradia, economia solidária, microcrédito e 

organização de mulheres. A última palestra desta oficina fora 

executada pelo Diretor Executivo do CERAC, sobre 

Associativismo, Trabalho e Renda, onde foi discutido sobre 
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como montar uma associação, desde a formação do grupo 

fundador, da importância de um estatuto coeso e da 

necessidade de um acompanhamento jurídico no processo de 

elaboração do estatuto, bem como das estratégias de 

funcionamento e os fins (lucrativos ou sem fins lucrativos), 

chamando atenção para a viabilidade das mulheres se 

organizarem enquanto associação dentro do sindicato, sem que 

isso venha a interferir nas ações administrativas deste ultimo, 

dentre outros aspectos. 

A dinâmica dos palestrantes e consequentemente os 

temas foram envolventes ao ponto em que as próprias mulheres 

durante a execução destas foram fazendo suas intervenções, o 

que contribuíra sobremaneira para as discussões durante o 

grupo focal. 

As participantes expuseram suas angústias, chamando 

atenção para inúmeras problemáticas como: a demora do 

atendimento de saúde, a falta de eficiência trabalho dos agentes 

comunitários a falta de água em algumas comunidades 

ribeirinhas, as pescadoras que residem na periferia urbana 

evidenciaram a violência e o uso de drogas como um fator de 

insegurança. Por outro lado, ao mediar estas discussões optou-

se por questões que fossem abrangentes no sentido de 

construção e execução de um plano que a partir desse grupo de 

multiplicadoras atingiria um público maior. Sendo assim, 
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foram lançadas as primeiras ideias a respeito de busca de 

parcerias e possíveis ações como: 

- Caminhada no dia alusivo a Não violência contra Mulher; 

- Grupo de apoio às mulheres que sofreram algum tipo de 
violência; 

- Ronda Policial constante nos bairros; 

- Palestras nas comunidades sobre Saúde da mulher; 

- Reunião com o setor responsável pelos Agentes 

Comunitários de Saúde sobre o papel dos mesmos. 

Como ultima etapa de execução do projeto de 

intervenção, deu-se a elaboração do Plano de Ação. Baseado 

nas ideias de Paulo Freire sobre construção coletiva para a 

participação politica e cidadã, foi construída através da 

mediação da equipe, o plano de ação onde foram utilizadas as 

problemáticas discutidas nos grupos focais e através dos 

mediadores foram sendo decididas as ações descritas abaixo: 
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Este projeto proporcionou às mulheres pescadoras 

desta instituição uma reflexão sobre os seus direitos e a 

inserção no cotidiano das mesmas do conceito de 

multiplicadoras, na expectativa de que possam viabilizar a 

continuidade das ações, bem como aprender uma técnica 

simples de produção coletiva de plano de ação sem que isso 

inviabilize a participação daquelas que são iletradas. 

Obteve-se como produtos a formação de um grupo 

efetivo com 7 (sete) mulheres e um plano de ação, sendo, pois 

alcançadas a realização de todas as etapas previstas. Dentre o 

que fora esperado, o que definitivamente se efetivou: 

- A mobilização das mulheres em torno 

da reunião, sendo que a meta máxima era de 30 (trinta) 

mulheres e neste primeiro momento se fizeram presentes 

15(quinze) ao todo. 

- A cooptação de parcerias que 
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apoiaram o projeto, fora efetivada de forma a contemplar 

as ações previstas para a capacitação do grupo de 

multiplicadoras através das seguintes instituições e/ou 

pessoas físicas: Centro Regional de Assessoria e 

Capacitação-CERAC, através do seu Diretor Executivo 

Paulo José de S. Anjo que proferiu a palestra “Etapas para 

a criação de uma associação”; Secretaria de Saúde - 

SESA, através da coordenadora do I Distrito de Saúde 

Franciele Volpato que proferiu a palestra “Atenção à 

saúde da Mulher”; Secretaria Desenvolvimento Social e 

Cidadania – SEDESC, através da Diretoria de Segurança 

Alimentar e Nutricional com a coordenadora do projeto de 

Educação Alimentar Geane Brito com a palestra 

“Segurança Alimentar e Nutricional”; CÁRITAS 

Regional de Parnaíba, através de seu coordenador Marcos 

Terto que fez a apresentação das ações da instituição e 

discorreu a palestra intitulada “Economia Solidária”; 

Núcleo Multidisciplinar Lei Maria da Penha – Fórum de 

Parnaíba disponibilizou materiais gráficos informativos 

como folders, cartazes, cartilhas contendo a Lei Maria da 

Penha para compor a pasta em que receberam o grupo de 

multiplicadoras; Dr. Helder Souza 

– Advogado realizou a palestra “Lei Maria da 

Penha, sua vida recomeça quando a violência termina"; 
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Professora Mª. Maria de Jesus Marques Silva contribuiu 

disponibilizando lanche durante os dias das oficinas. 

Com isto, conclui-se que a formação destas parcerias 

foram indiscutivelmente um dos pontos altos da realização do 

projeto. 

- A formação do grupo de 

multiplicadoras com aquelas que participaram da 

capacitação e se propuseram a construir o plano de ação, 

este grupo se constituiu de 07(sete) membros sendo elas: 

Everalda Maria de Araújo Silva, Maria da Paz S. 

Nascimento, Maria Celeste de Sousa, Rosa Cardoso do 

Nascimento, Maria Auxiliadora Lima Duarte, Helenilza 

Alves dos Santos e Valentina M. dos S. Oliveira. 

- A construção do plano de ação de 

forma conjunta com o grupo, utilizando-se de uma 

linguagem simples, clara e objetiva, em que todas ao 

término desta atividade se surpreenderam com o 

resultado, julgando estas não serem capazes de estruturar 

o mesmo. 

O plano traz as ações, os objetivos, o público, os 

parceiros e o cronograma de execução. Vale ressaltar que 

apesar do projeto de intervenção se encerrar com a construção do 

plano de ação a equipe se disponibilizou para acompanhar o 

grupo de multiplicadoras até a execução total do mesmo. 
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As principais dificuldades deste projeto foram: o 

alcance da meta quantitativa de 30(trinta) mulheres para a 

formação, onde efetivamente participaram 15(quinze) e destas 

7 (sete) se disponibilizaram para integrar o grupo de 

multiplicadoras, a carência de mobilização do sindicato e a 

falta de cultura de participação popular em espaços de decisão. 

Como estratégia de superação das dificuldades a equipe tentou 

mobilizar as participantes da primeira reunião na conquista de 

mais uma companheira para as outras atividades e ainda o 

contato via telefone, porém não houve sucesso. 

Assim, reconhecemos que parte importante das 

mulheres pescadoras vinculadas ao sindicato de pescadores 

artesanais de Parnaíba, ainda tem um longo percurso pela 

frente no sentido de protagonizar ações, reivindicações e 

atitudes de participação em seu meio. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto de intervenção “uma abordagem sobre o 

papel da mulher no sindicato de pescadores (as) artesanais de 

Parnaíba – PI” contribuiu para promover capacitação de 

agentes multiplicadores das políticas públicas em gênero no 

sindicato de pescadoras (as) artesanais de Parnaíba-Piauí, visto 

que nesta instituição a participação efetiva das mulheres se 

resume as assembleias gerais do sindicato, demostrando que a 
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própria instituição não fomenta espaços de discussão e 

informação específicas para esse público. 

Diante das ações postas, todas as etapas foram 

cumpridas, dentro do alcance dos objetivos podemos 

especificar a receptividade da instituição para a realização das 

ações, formação de um grupo composto por sete mulheres 

multiplicadoras, cooptação de parcerias para as capacitações e 

a construção efetiva do plano de ação. 

Ao longo da realização do projeto constataram-se 

algumas dificuldades como: a cultura da não participação das 

mulheres pescadoras em espaços de decisões; o deslocamento 

das mesmas de localidades em que residem por se tratarem de 

comunidades distantes do sindicato, dentre outros. 

No entanto, as contribuições da proposta foram, 

sobretudo, a abertura de espaços de discussões sobre as 

políticas públicas para mulheres e a possibilidade de 

multiplicação das informações nas comunidades ribeirinhas, 

quando na elaboração do plano de ação criou-se um 

cronograma para a execução das ações propostas. 

A experiência proporcionou às pesquisadoras uma 

reflexão mais aprofundada sobre a participação das mulheres 

em espaços de discussões, vista a partir da prática e vivência 

junto às pescadoras, sendo que estas são provenientes de uma 

cultura patriarcal e de submissão, permitindo uma compreensão 
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sobre a participação limitada destas mulheres dentro do 

sindicato. Uma mudança de postura efetiva se dará a partir de 

intervenções educacionais voltadas a cultura da participação 

cidadã comprometida com as políticas públicas, sendo esta 

uma conquista gradativa da sociedade. 
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A INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO PROCESSO 

DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL: EXPERIÊNCIAS 

ACERCA DA PRESERVAÇÃO DA ÁGUA E O 

REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS. 
Francisca Maria Ferreira Duarte66  

Maria Andréia Da Nóbrega Marques67 

 
RESUMO 

As práticas pedagógicas devem propiciar situações que 
contribuam no desenvolvimento da imaginação, dos processos 
criativos e apropriação do conhecimento pelas crianças, através 
de abordagens: lúdicas, afetivas e cognitivas. Em função das 
evidências científicas, identificadas de forma empírica, que 
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consta a relevância da iniciação científica na prática com a 
educação infantil, na intenção de apresentar de forma lúdica, o 
uso da água no cultivo de plantação no meio externo da escola, 
colher informações sobre habilidades desenvolvidas pelas 
crianças durante as atividades. Objetiva descrever uma 
experiência de iniciação científica no processo de 
ensino/aprendizagem da educação infantil sobre preservação da 
água e o reaproveitamento de resíduos. Refletir sobre a 
influência da iniciação científica relacionadas às habilidades e 
desempenho das crianças; discutir como favorecer de forma 
lúdica, a conscientização racional da água com o 
reaproveitamento dos papeis, em forma de cobertura do solo 
para mantê-lo úmido. Ao desenvolver a atividade as crianças 
tiveram oportunidade de adquirir autonomia, ao realizar as 
aplicações sozinhas, de forma lúdica e independente, apenas 
sob o olhar da professora. A proposta pedagógica referente à 
iniciação científica teve papel fundamental na constituição do 
pensamento racional sobre o uso da água e reaproveitamento 
de papeis. 

PALAVRAS-CHAVE: Iniciação Científica. Preservação da 
água. Criança. 

ABSTRACT 

Pedagogical practices must provide situations that contribute to 
the development of the imagination, creative process and 
appropriation of knowledge for children, through approaches: 
affective and cognitive playful. On the basis of scientific 
evidence, identified empirically, in the relevance of scientific 
research in practice with children's education, in order to 
introduce playful form, water use in the cultivation of plantation 
in the external environment of the school, gathering information 
on skills developed by children during the activities. Objectively 
describe a scientific initiation experience in the 
teaching/learning process of early childhood education about 
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water preservation and reuse of waste. Reflect on the influence 
of scientific research related to the skills and performance of 
children; discuss how to encourage playful form, the rational 
awareness of water with the reuse of paper, in the form of ground 
cover to keep it moist. To develop the activity the children had 
the opportunity to acquire autonomy, to perform the 
applications themselves, so independent and playful, just in the 
sight of the teacher. The proposal regarding the pedagogical 
scientific research played a key role in the Constitution of 
rational thinking about water use and recycling of paper. 

Keywords: Undergraduate Research. Walter preservation. 
Child 
INTRODUÇÃO 

A dinâmica de uma sala de aula não se limita apenas 

às quatros paredes, pois cabe ao professor criatividade e 

dinamismo para tornar suas aulas atraentes e convidativas. Para 

isso é importante que busque conhecimentos diversificados e 

abundantes a que venham enriquecer e alargar o processo de 

ensino e a aprendizagem de seus alunos. Mas para que as 

práticas permitam esse desempenho, a escola deve propiciar 

um ambiente amplo que ajude o professor a refletir sobre seus 

métodos de ensino para que sejam aplicados conforme a 

realidade dos seus alunos e do contexto em que está inserido. 

Nesse sentido, as práticas pedagógicas devem 

propiciar situações que contribuam para o desenvolvimento da 

imaginação, dos processos criativos e para a apropriação do 

conhecimento pelas crianças, através das diferentes 
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abordagens: lúdicas, afetivas, cognitivas. (SILVA & FESTA, 

2015). 

A iniciação científica com crianças permite ao 

professor refletir a essência de alguns fatores que permeiam a 

sua atuação, como a elaboração de planejamentos, o qual torna 

mais interessante, caso seja lúdico. Pode envolver atividades 

atrativas e significativas, a produção de materiais concretos, de 

preferência coloridos, além disso, deve também trabalhar o 

ambiente que será explorado conforme determina a aula 

planejada e a quantidade dos alunos. 

Ao considerar esses fatores, as crianças terão mais 

oportunidade de aprender, adquirir autonomia, em consoante 

ao interesse em participar das aulas, contribuindo assim no 

processo de ensino e aprendizagem. Também tornam- se 

críticos e pensadores de opinião própria, uma vez que a 

iniciação científica estimula a busca de conhecimentos 

intrínsecos. Desse modo, o estímulo à iniciação científica deve 

começar ainda na Educação infantil, porém, tem que capacitar 

os professores para que ela aconteça efetivamente. (MASSI e 

QUEIROZ, 2015) 

O trabalho com iniciação científica pode ser 

relacionado a diversos temas. No presente relato será focalizada 

a iniciação científica trabalhando a preservação da água e o 

reaproveitamento de resíduos, como insumos para manutenção 

da umidade e conservação de plantios, que são de suma 
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importância para o equilíbrio ambiental e manutenção da vida. 

Ao ser abordado essa temática na educação infantil pode-se 

favorecer a reeducação das crianças sobre o consumo da água 

sem provocar seu desperdício. 

Trata- se de um elemento essencial à vida, a água, e 

como tal, é fundamental que a mesma seja utilizada de forma 

racional e consciente, que deve ser gerenciada conduzindo a 

ferramenta existente da melhor forma possível, fazendo com 

que as atividades humanas originem o menor impacto para a 

sociedade. (ESTENDER, 2015). 

O interesse pela realização do trabalho deu-se em 

função das evidências científicas, identificadas de forma 

empírica, em que consta a importância da iniciação científica 

na prática com turma da educação infantil, mas também na 

intenção de apresentar, de forma lúdica, o uso da água no 

cultivo de plantação no meio externo da escola, e assim, colher 

informações sobre as habilidades desenvolvidas pelas crianças 

durante essa atividade científica. Diante disso, percebe-se a 

importância em partilhar essa experiência, no intuito de 

ampliar o conhecimento em relação a essa nova tendência, que 

é a iniciação científica, que só vem contribuir para o processo 

de ensino e aprendizagem de nossas crianças. 

Nessa direção, o presente relato tem por objetivo 

geral descrever uma experiência de iniciação científica no 

processo de ensino e aprendizagem da educação infantil sobre 
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preservação da água e o reaproveitamento de resíduos. Como 

objetivos específicos refletir sobre a influência da iniciação 

científica relacionadas às habilidades e desempenho das 

crianças; e discutir como favorecer, de forma lúdica, a 

conscientização do uso racional da água com o reaproveitando 

dos papeis das lixeiras em forma de coberta do solo para 

mantê-lo úmido. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Iniciação Científica no processo de ensino e aprendizagem 
na educação infantil 

Desde os meados do século XX que a iniciação 

científica vem se destacando conforme suas habilidades e a 

necessidades de mudanças no campo das pesquisas, frente ao 

desenvolvimento tecnológico, por impulsionar a produção 

científica e tornar cada vez mais essa prática acessível e viável 

no processo de ensino e aprendizagem, assim como também na 

contribuição de formação de pessoas críticas. Embora não seja 

uma prática trivial e consensual, a Educação Científica pode ser 

considerada como uma ciência que consiste em análise de 

leituras, por meio de práticas e observações, onde prepara o 

sujeito para conviver em sociedade, despertando um olhar 

crítico, ao passo que ensina o indivíduo a lidar com estratégias, 

planejamento, execução e pesquisa, tornando- o capaz de 

fundamentar e argumentar afirma (AMOEDO et al., 2016). 
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Entende-se que iniciação científica, embora seja um 

desafio a ser enfrentado no cenário educacional deve ser 

introduzida na vida acadêmica do indivíduo ainda na educação 

infantil para que ele possa compreender e criar opiniões 

decisível baseadas no entendimento sobre o progresso 

científico bem como nos riscos e conflitos de interesses que 

venham surgir no início da vida escolar. Porém viabilizar o 

desenvolvimento diante de possível crítico, igualitário e social 

do ser como cidadão, conforme (AMOEDO et al., 2016). 

Para que haja um considerável desempenho na 

formação de críticos através da iniciação científica, de forma 

que a mesma possa influenciar o aluno a aprender a gerenciar e 

selecionar, para poder analisar informações e conhecimentos de 

maneira competente com significados levando a criar situações 

das quais possa contribuir para sua formação quanto pessoal, 

profissional e social, o professor precisa estar capacitado a atuar 

de forma a propiciar situações que leve o aluno a desenvolver 

tais habilidades. 

É por meio do estímulo, dedicação e de um ambiente 

propício, que o desafio da pesquisa acontece naturalmente e 

leva a organizar o trabalho de outra maneira, supondo que, com 

a participação, disposição dos espaços e tempos, apoios, e de 

alguma forma certas exigências, da presença ativa, o modo de 

comunicação, tarefas individuais e coletivas de forma lúdica, 

seja essencial para sua concretização. Daí a necessidade a partir 
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da análise dessa condição que a educação para pesquisa impõe 

questionamentos referentes à formação de professores não só 

de Educação Infantil como também das demais modalidades. 

Nesse sentido, afirma MELO et al. (2015), que os 

professores precisam educar de forma estimuladora e despertar 

a criatividade dos educandos, para torná-los críticos e ativos no 

processo educacional e não meros ouvintes de conceitos 

prontos. Pensar a educação pela pesquisa é perceber a 

necessidade de uma articulação entre teoria e prática, 

construindo conhecimentos que vão além de uma instrução ou 

um mero repasse de conteúdos. 

Quanto às experiências científicas, essas não devem 

ser repassada aleatoriamente, tem que haver um delineamento 

para que as crianças consigam compreender as atividades 

propostas viabilizando a agregação dos conteúdos e 

impulsionando a participação de maneira divertida, para que 

ocorra a socialização entre a teoria e prática, consequentemente a 

internalização efetiva como ingrediente cultural vasto 

(MARQUES; MARANDINO, 2018). 

Além disso, não se pode ignorar as peculiaridades da 

criança de acordo com suas limitações, como: faixa etária, 

situação sócio- econômica cultural, estrutura familiar, 

ponderando seu jeito próprio de pensar, interagir, ser e estar na 

sociedade, na qual estão inseridos, suas lógicas, o não 

discernimento do mundo real ao da fantasia e suas 
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necessidades cognitivas. Posteriormente estes conhecimentos 

poderão refletir positivamente na vida dessa criança. Porém 

não trabalhada adequadamente poderá contribuir para o 

fracasso da criança enquanto adulta (MARQUES; 

MARANDINO, 2018). 

Em síntese, elaborar um projeto científico, 

sistemático, dinâmicos que facilite a incorporação, alencando a 

ludicidade para que haja interação, é vital a promoção do 

processo ensino e aprendizagem na Educação infantil, tomando 

a criança como um elo entre a sua cultura e a ciência e, a teoria e 

prática, conjunturas essas que pode acontecer em qualquer fase 

do seu lapidamento, consoantes as habilidades e desempenho 

alcançados e as propostas impostas pelo professor. 

Preservação da água e o reaproveitamento de resíduos. 

A água é um recurso natural essencial para a vida, 

inclusive na produção de alimentos e geração de energia, e na 

prevenção de doenças ao contribuir diretamente com a higiene 

pessoal do ser humano, tornando imprescindível para 

manutenção da vida no planeta. Ampliar os cuidados na 

preservação desse bem tornou- se uma batalha constante nas 

políticas sócias ambientais, uma vez que a mesma futuramente 

poderá deixar de existir de forma adequada para o consumo 

humano. Nesse sentido, JACOB (2016) diz que a água é um 

recurso natural vital e a sua adequada gestão é uma componente 

fundamental da política ambiental. Quando as pessoas não têm 
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acesso à água potável no lar, ou à água enquanto recurso 

produtivo, suas escolhas e liberdades são limitadas pela 

doença, pobreza e vulnerabilidade. 

A preservação da água consiste em várias questões, 

que vai desde a introdução da iniciação científica na educação 

infantil, até o reaproveitamento de resíduos, no caso o papel, 

para evitar à evaporação da água e consequentemente a redução 

do consumo de água, até a análise contextual de sua 

sustentabilidade, o que, por sua vez, traz a discussão para 

necessidade de desenvolver práticas que envolvam os 

diferentes usuários locais. Com isso, o método é composto 

pelas fases de experimento, aplicações práticas e observação do 

tempo que irá necessitar da recomendação de ações para o uso 

da água. 

Conforme JACOBI (2016) e GRANDISOLI (2017) é 

relevante destacar a importância das pequenas ações do dia a 

dia. Por meio de movimentos positivos no enfrentamento da 

crise por parte das populações, o que mostra o poder da 

comunicação e da influência positiva de iniciativas locais e das 

instituições de ensino no viés informação, conscientização, 

compreensão de problemas complexos e integrados, ou seja, 

todas as vertentes relacionadas à crise hídrica. 

Nesse contexto, percebe-se que garantir a sua 

existência na perspectiva de reduzir seu consumo de maneira 

inadequada evitando seu desperdício, deve- se considerar entre 
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outros, o manejo adequado dos resíduos como uma importante 

estratégia de preservação do meio ambiente e 

consequentemente a conservação da água. Em razão disso, 

criou- se mecanismos legais que possam induzir o poder 

público a adotar uma gestão adequada dos resíduos sólidos em 

relação aos aspectos ambientais, sociais, econômicos e 

sanitários, o governo federal sancionou em 2010 a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), por meio da lei nº 

12.305 (BRASIL, 2018). 

Política essa que determina objetivos, diretrizes e 

instrumentos relevantes para preservação do meio ambiente, 

dentre os quais se destaca promover, através de uma abordagem 

integrada, a redução, reaproveitamento e reciclagem dos 

resíduos, além da coleta seletiva, a compostagem, a logística 

reversa, a responsabilidade compartilhada, a educação 

ambiental, a pesquisa científica e tecnológica, o incentivo e 

apoio às cooperativas de catadores de materiais recicláveis e o 

monitoramento e fiscalização ambientais (BRASIL, 2018). 

Dentre as principais razões que motivam a 

preservação do meio ambiente pode- se numerar a preservação 

dos recursos hídricos mediante a redução da poluição, e 

diminuição d a quantidade de lixo dispensado nos rios, mares e 

oceanos. Atualmente, enumeras pessoas sofrem com problemas 

relacionados à escassez da água, problemas este que afeta a 

saúde e o bem estar do ser humano, o qual está associado não 
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apenas aspectos sobre a quantidade, mas também quanto à 

qualidade dos recursos hídricos disponíveis. Portanto é 

importante evitar o desperdício da mesma (BASSO, 

BARACHO, 2016). 

Outro item importante é a grandes quantidades de 

papel recolhidos diariamente dos cestos de lixo nos diversos 

locais de trabalho, que são lançadas nos lixões públicos. 

Embora sabendo que o papel usado é um material com grande 

possibilidade de reaproveitamento. E com essa prática pode 

diminuir o volume de resíduos ocasionado pelo uso desmedido 

e evitar o desmatamento, sendo que a celulose é a matéria-

prima para sua fabricação, e que por meio de uma destinação 

adequada do resíduo pode- se obter a proteção do meio 

ambiente e resultados positivos sócio- econômico e ecológico 

(SOUSA, 2016). 

Portanto, trabalhar a política de conservação 

ambiental ainda na Educação Infantil através da iniciação 

científica é fundamental para que as crianças aprendam desde 

cedo ter consciência sobre a importância da proteção do 

ambiente, a fim de manter o equilíbrio ecológico e a vida no 

planeta. Além disso, compreender que a preservação do meio 

não é responsabilidade apenas do Sistema, e sim de cada um 

que habita o planeta. E para que isso aconteça faz- se 

necessária a implantação da política em todos munícipes para 

facilitar seu monitoramento e o controle de fiscalização, alem 
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do mais direcionar a população por meio das informações 

transmitidas através das vias de comunicação, com a intenção 

de mobilizar e incentivar a participação do público para que os 

resultados do programa sejam coerentes com o que preconiza a 

lei. 

O LOCAL E A POPULAÇÃO PARTICIPANTE 

Essa prática foi desenvolvida na área externa de uma 

escola municipal de Campo Maior, no Estado do Piauí, onde há 

uma plantação de hortaliça que advém de outro projeto 

desenvolvido pela comunidade escolar. Teve início com a 

turma do maternal, formada por 28 crianças, mas há pretensões 

de envolver outras turmas, considerando a relevância da 

experiência científica para o desenvolvimento e aprendizagem 

no processo de ensino na educação infantil. 

Como o público alvo trata-se de crianças com apenas 

3 anos de idade, a experiência pautou-se na observação direta 

em relação ao desempenho e habilidades das crianças ao 

manusear o papel e aplicar sobre o solo e no interesse das 

mesmas em participar do projeto. Destaca-se que essa prática 

pode despertar na criança, de forma prática e subjetiva, o 

interesse quanto à preservação da água. 

AS ETAPAS DESENVOLVIDAS 

A proposta inicial do projeto foi apresentada junto à 

implantação de outro projeto, “gotas de vida”, que vem sendo 
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desenvolvido pela comunidade escolar desde o mês de março. 

Vale ressaltar que a princípio não teve apoio da equipe gestora, 

porém no semestre seguinte ao falar do assunto com a gestora 

da escola ela, então, pediu que a criadora da idéia, a autora desse 

relato, abraçasse a causa. 

Semanas depois a ideia foi apresentada à turma e 

pôde-se perceber o entusiasmo das crianças em participar do 

projeto. Iniciou-se com uma aula expositiva, com o uso de data- 

show, e dialogada, com apresentação de gravuras. Com 

músicas, foi realizada a leitura, de forma bem dinâmica, do 

conto “Era Uma Vez Uma Gotinha De Água”. 

Na segunda fase as crianças foram levadas para 

conhecer a área externa da escola, onde iriam desenvolver o 

projeto. Ao retornar à sala passaram por uma “sabatina”, na qual 

procurou- se explorar oralmente os conhecimentos prévios das 

crianças sobre diversas formas de preservação da água. 

Tiveram a oportunidade de pintar e desenhar. 

Na terceira etapa, sob orientação da professora, as 

crianças foram oportunizadas a recolher os papeis do cesto e 

confeccionar as primeiras bolinhas, e em vez de jogar nos 

coleguinhas, como em outras ocasiões, daquela vez as bolinhas 

tiveram um novo destino que foi deixá-las como cobertura dos 

canteiros da escola. Após colocá-las, as plantas foram aguadas. 

Passaram-se três dias sem aguar, e durante esse período as 
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crianças foram orientadas a observar o que acontecia com as 

plantas por não terem sido aguadas nesse intervalo de tempo. 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

O objetivo geral desse estudo foi descrever uma 

experiência de iniciação científica no processo de ensino e 

aprendizagem da educação infantil e mais especificamente 

refletir sobre a influência da iniciação científica nas habilidades 

e desempenho das crianças; e discutir como favorecer, de 

forma lúdica, a conscientização do uso racional da água com o 

reaproveitando dos papeis das lixeiras em forma de cobertura 

do solo para mantê-lo úmido. 

As habilidades e desempenho das crianças foram 

definidas como a capacidade de manusear os papeis 

reaproveitados dos cestos de lixos da sala de aula, prepará-los 

em forma de bolinhas e com estas fazer a cobertura dos 

canteiros. A atividade teve por finalidade a manutenção do solo 

úmido por um determinado período de tempo e, 

conseqüentemente, reduzindo o consumo de água no regar dos 

canteiros. Pois elas puderam constatar que nesse intervalo as 

plantas mesmo não sendo aguadas, elas não murcharam. 

A metodologia permitiu o contato direto com as 

crianças e elas com conteúdos relevantes e relacionados ao 

tema específico da preservação da água, acompanhado de 

indagações, já que muitos conteúdos eram desconhecidos dos 

alunos. Também gerou a oportunidade para refletir o assunto 



19 EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 776 

trabalhado, tendo facilitado o desencadeamento de novos 

questionamentos. Simultaneamente aos diálogos explicativos 

com as crianças, valendo-se de uma linguagem simples e 

adequada ao nível e idade do público alvo, também tiveram a 

oportunidade de desenvolver a coordenação motora fina ao 

confeccionarem as bolinhas, a lateralidade quando colocaram 

as bolinhas nos canteiros, a orientação espacial e o equilíbrio ao 

levantarem-se para atuar no outro lado do canteiro. 

Como crianças, geralmente, são muito curiosas, 

surgiram algumas dúvidas, que iam sendo esclarecidas durante 

as aulas práticas, que não podiam exceder mais que uma hora, 

devido a idade das crianças. Outro fator interessante foram os 

registros feitos no transcorrer dos trabalhos, a partir da 

observação da turma, já que nesse processo de ensino e 

aprendizagem além, da aplicação das práticas, foram abordados 

elementos como a pintura e a brincadeira. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo teve como principal objetivo refletir sobre 

a influência da iniciação científica relacionadas às habilidades 

e desempenho das crianças. Ao desenvolver a atividade as 

crianças tiveram a oportunidade de adquirir autonomia, uma 

vez que tiveram que realizar as aplicações sozinhas, de forma 

lúdica e independente, apenas sob o olhar da professora. No 

entanto, no decorrer das aulas práticas identificamos que, ao se 

falar da preservação da água e do reaproveitamento de 
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resíduos, temos que ir muito além dessas concepções, com o 

propósito de conscientizar a população, incluindo as crianças, 

mas expandindo a experiência não só nas demais turmas da 

atual escola como em todas as escolas da rede municipal de 

ensino, se assim convier. Também foi possível constatar que a 

iniciação científica se aplicada logo na educação infantil terá 

uma grande chance de permanecer na grade curricular da escola 

para ser trabalhada nos anos posteriores. 

A proposta pedagógica referente à iniciação 

científica teve papel fundamental na constituição do 

pensamento racional sobre o uso da água. Partindo da 

concepção de Piaget, percebe- se que a mediação entre 

professor e aluno demonstrou a relevância em confrontar o 

conhecimento, a inteligência, pois fornece novos desafios para 

as crianças enfrentarem situações inéditas e construírem 

infinitas estruturas cognitivas (SILVA et al., 2017). Sabe-se 

que uma das tarefas mais importantes da prática educativa é dar 

condições ao aluno para que ele se torne um pesquisador, assim 

como também, aprender a interagir e relacionar-se 

interpessoalmente para tornar-se um ser social. 
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que visam estabelecer ou reestabelecer um diálogo entre 

aqueles envolvidos em uma contenda. O presente estudo tem 

por objetivo apresentar o relato de uma experiência vivenciada 

em uma escola particular de Teresina. Trata-se de uma roda de 

conversa sobre mediação de conflitos na escola com alunos do 

Ensino Médio (cuja faixa etária varia entre 15 e 17 anos), 

colaboradores e professores da instituição de ensino. De modo 

específico, o enfoque da atividade foi compartilhar algumas 

habilidades acerca do instituto da Mediação de Conflitos, a 

exemplo da escuta ativa, validação de sentimentos e 

reformulação, a fim de que possam utilizar tais técnicas no dia a 

dia da escola, em suas vivências familiares e diversos outros 

contextos. Metodologicamente, adotamos a abordagem 

qualitativa e interpretativa. Para embasar teoricamente esta 

pesquisa, foram adotadas contribuições de SALES (2010), 

SERPA (2018), VYGOTSKY (2015), dentre outros. A 

relevância da pesquisa reside na dimensão em que se estuda a 

interdisciplinaridade entre o Direito e a Educação, observando 

recursos de linguagem que facilitam o diálogo, utilizando o 

instituto da Mediação de Conflitos como prática pedagógica no 

processo de interação entre escola e família, tão importante 

para toda a sociedade. Outro viés de contribuição dos 

princípios da mediação na Educação, mais especificamente nas 

relações de conflitos desencadeadas nas escolas, ancora-se na 

abordagem reflexiva acerca da autorresponsabilidade dos 

envolvidos. Como resultado, a análise do nosso objeto de 
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pesquisa selecionado demonstrou que, com a participação 

efetiva dos alunos do Ensino Médio, especialmente através do 

desenvolvimento de dinâmica em que todos puderam 

compreender a empatia na prática e buscar, numa perspectiva de 

interação social, respostas para os conflitos de alguns alunos, é 

possível sedimentar a pacificação nas relações e construir um 

ambiente escolar mais colaborativo. 

Palavras-chave: Escola. Mediação de Conflitos. Relações 
sociais. 

MEDIATION OF CONFLICTS AS 
PEDAGOGICAL PRACTICE IN SCHOOL 
MANAGEMENT 

Mediation is a procedure that aims to improve communication 

between people in conflict, from the intervention of an 

impartial and skilled third party with techniques which aim to 

establish or re-establish a dialogue between those involved in a 

dispute. The present study aims to present the report of an 

experience lived in a private school in Teresina. This is a 

discussion thread about mediation of conflicts in the school 

with high school students (whose age varies between 15 and 17 

years), employees and teachers of the institution. Specifically, 

the focus of the activity was to share some skills about the 

standards of mediation of conflicts, such as active listening, 

validation of feelings, and reformulation, so that they can use 

such techniques on a day-to-day basis in their family 

experiences and various other contexts. Methodologically, 
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qualitative and interpretative approach were used. To base this 

research theoretically, contributions were taken from SALES 

(2010), SERPA (2018), VYGOTSKI (2015), among others. 

The relevance of the research lies in the dimension in which 

the interdisciplinarity between Law and Education is studied, 

observing language resources that facilitate dialogue, using the 

Conflict Mediation Institute as pedagogical practice in the 

process of interaction between school and family, so important 

for the whole society. Another bias of contribution of the 

principles of mediation in Education, more specifically in the 

relations of conflicts unleashed in the schools, is anchored in 

the reflexive approach about the self-responsibility of those 

involved. As a result, the analysis of our selected research object 

demonstrated that, with the effective participation of high school 

students, especially through the development of dynamics in 

which everyone could understand empathy in practice and seek, 

in a social interaction perspective, responses to the conflicts of 

some students, it is possible to sediment the pacification in the 

relations and to build a more collaborative school environment. 

Keywords: School. Conflict Mediation. Social relationships. 

INTRODUÇÃO 
O presente estudo tem por objetivo apresentar o relato 

de uma experiência vivenciada em uma escola particular na 

cidade de Teresina, capital do estado do Piauí. Trata-se de uma 

roda de conversa sobre mediação de conflitos na escola com 
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alunos do Ensino Médio (cuja faixa etária varia entre 15 e 17 

anos), colaboradores e professores da instituição de ensino. A 

Escola Batista El Shallon, foi criada em 25 de novembro de 

1994, iniciando suas atividades pedagógicas em fevereiro de 

1995, seguindo inicialmente como Educação Religiosa na 

Igreja Batista Morada do Sol. 

A equipe escolhida para o desenvolvimento do 

presente encontro foi a turma de alunos da primeira, segunda e 

da terceira série do Ensino Médio, cuja idade varia entre 15 e 

17 anos. As citadas turmas funcionam no período vespertino, 

em ambiente com salas climatizadas. A maior parte dos alunos 

que compõem essa turma estão cursando o terceiro ano e 

enfrentam uma maratona de estudos para prestar exame 

vestibular e/ou ENEM. 

Começamos as atividades, estabelecendo um primeiro 

contato com a coordenadora da escola, secretária e o diretor, 

que também é professor e dono do estabelecimento de ensino, a 

fim de analisarmos e planejarmos as atividades a serem 

realizadas no decorrer da roda de conversa com os alunos e 

planejar. Observamos, inicialmente, o que já havia sido 

programado pela professora coordenadora e em seguida 

sugerimos quais as melhores formas de trabalharmos, de 

acordo com nossa experiência com a Mediação de Conflitos 

como disciplina. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

Os conflitos são autênticas manifestações da nossa 

humanidade. Assim, podem ser resolvidos ou evitados quando 

utilizamos a comunicação construtiva a nosso favor, procurando 

demonstrar o que sentimos, ao mesmo tempo em que 

demonstramos nossa necessidade, assim como anunciamos 

nosso desejo utilizando uma comunicação não-violenta, 

técnicas de comunicação que facilitam o diálogo. É uma 

abordagem de comunicação que envolve o falar e o escutar e 

que tem como objetivo despertar a nossa compaixão natural. 

Trata-se de um processo para inspirar conexões e ações 

compassivas entre as pessoas para demonstrar sentimentos e 

necessidades. (ROSENBERG, 2003). 

Nesse contexto, o estudo e aplicação das técnicas de 

Mediação de Conflitos reúnem meios através dos quais as 

partes envolvidas em uma contenda buscam auxílio de um 

terceiro, o qual será um canal de comunicação entre eles, 

facilitando o diálogo através de técnicas hábeis a construir uma 

decisão satisfatória, eficaz e ponderada (SALES, 2010). A 

expressão mediação vem do latim mediare, que significa 

mediar, dividir ao meio, intervir (Sales, 2004). 

Dessa forma, verifica-se a necessidade de promover a 

divulgação do método da mediação em nosso ordenamento 

jurídico, como meio de autocomposição de conflitos e 

pacificação social. É uma forma colaborativa e amigável de 
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resolução de controvérsias em que a solução e busca pelo 

acordo são desenvolvidas entre as partes envolvidas, adequadas 

para tratar dos conflitos, mas de forma pacífica, conforme 

estabelece a Lei da Mediação e o novo Código de Processo 

Civil. 

Para SERPA (2018), a mediação “é um processo 

informal, voluntário, onde um terceiro interventor, neutro, 

assiste aos disputantes na resolução de suas questões”. No 

Brasil, esclarecemos que a primazia dos métodos consensuais 

de resolução de conflitos representados pela conciliação e 

mediação, ganhou relevo com a edição da Resolução nº 

125/2010 do CNJ, Lei nº 13.140/2015 (Lei da Mediação), que 

dispõe sobre a mediação como meio de solução de 

controvérsias entre particulares e sobre a autocomposição de 

conflitos no âmbito da administração pública e Lei nº 

13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil). 

Se por excelência a escola e a família configuram-se 

como instituições de reprodução dos valores pela disciplina, 

ética, moral, bons costumes e coerção, em que a concepção de 

equilíbrio da sociedade suscita a necessidade do Direito para 

regular as relações, é desse ponto que o nascimento das 

instituições deu origem ao discurso jurídico. A Educação como 

instrumento político de adaptação do indivíduo ao sistema, 

assim como o papel similar exercido pela religião, funciona 

também como instrumento de controle social e na resolução de 
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conflitos que permeiam toda atividade humana, onde a escola é 

um espaço de grande aprendizado. 

Para Vygotsky (2015), todo aprendizado na escola 

amplia o universo mental do aluno, haja vista que o ensino de 

um novo conteúdo não se resume à aquisição de uma 

habilidade ou de um conjunto de informações, ampliando sua 

estrutura cognitiva e sua capacidade de reflexão. Segundo o 

autor, a interação do indivíduo com o meio social é o 

componente determinante de suas aquisições cognitivas e a 

formação do homem, enquanto ser social, se dá numa relação 

dialética entre o sujeito e a sociedade a seu redor, numa 

interação social, entre mim e o outro, pois todo aprendizado 

deve ser mediado. 

Desse modo, o ambiente escolar, no que se refere ao 

lúdico, é ambiente fundamental para educar, ensinar, se 

divertindo e interagindo com os outros, embora seja espaço de 

conflitos também. Ao desenvolver os aspectos lúdicos tem-se a 

noção de competição e ao agregar essa concepção de que a vida 

é de fato um jogo, emoções e sentimentos estão presentes e por 

sua vez o conflito, cabendo ao professor mediador analisar 

todas essas dimensões para desenvolver o seu trabalho, para 

que a resolução dos conflitos seja uma prática pedagógica. 

Na família, na escola e na sociedade, as expressões e 

os sentimentos são imperativos no comportamento, embora não 

determinantes, em situações que envolvem mediação de 
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conflitos. Observando essa dimensão, ou seja, a manifestação 

dos sentimentos durante o diálogo em sessões de mediação, 

percebe-se a recorrência de expressões e sentimentos que são 

relevantes para se buscar um acordo. Sustenta-se a importância 

de trabalhar as diferenças entre os alunos, dialogando sobre as 

emoções manifestadas pelos conflitantes, pela necessidade em 

se articular de modo apropriado as relações. 

Nas sessões de mediação, entram em jogo questões 

identitárias que podem favorecer uma articulação na 

transformação dos conflitos e a experiência do mediador 

contribui com a humanização em torno dessas questões. Em 

situações que envolvem a mediação de conflitos, é prudente 

tentar compreender a formação social das partes e identificar as 

particularidades imbricadas em determinados grupos, para uma 

intervenção eficiente na resolução das contendas. 

Para (AZEVEDO, 2013, p. 39). O conflito pode ser 

definido como um processo ou estado em que duas ou mais 

pessoas divergem em razão de metas, interesses ou objetivos 

individuais percebidos como mutuamente incompatíveis. É 

natural que o mediador entenda que entre as manifestações de 

convivência estão as emoções e é oportuno afirmar que, “como 

fundamento da existência humana: a sensibilidade é anterior a 

existência” (PESAVENTO, 2010, p. 24). 

Durante as contendas, o mediador costuma assistir ao 

desenvolvimento de casos que envolvem sentimentos que 
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emergem com intensidade e as pessoas em conflito se exaltam. 

Diante dessa realidade, existe já há algum tempo, o consenso 

pelo qual o mediador deve proceder, considerando os 

sentimentos através das expressões, desenvolvendo o que se 

chama atualmente na literatura vigente de validação dos 

sentimentos, técnica frequentemente utilizada pelo mediador 

para perceber o sentimento gerado pelo conflito. 

Na validação dos sentimentos o mediador deverá 

identificar, segundo Ghisleni e Spengler (2011, p. 65), quais os 

interesses e sentimentos que precisam ser endereçados para que 

a mediação possa evoluir. O mediador deverá examinar a 

necessidade de iniciar sessões individuais para validar 

sentimentos, se necessário. Quando as partes sentem que seus 

sentimentos foram validados e compreendidos, passam a 

acreditar no processo de mediação. 

A validação dos sentimentos implica em sua essência, 

uma vertente das técnicas que se debruça sobre essas reações: 

entender as emoções dos envolvidos e seus sentimentos, haja 

vista que a Escola é um espaço de crescimento para alunos, 

professores, colaboradores e a família. A Mediação de 

Conflitos não deve ser discutida somente no meio jurídico 

como forma de sustentar teórica e metodologicamente essa 

nova face da mediação, qual seja, a mediação escolar como 

prática pedagógica. 
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Uma boa mediação pode efetivamente conduzir um 

discurso conjunto a um consenso, influenciando indiretamente 

os representantes de uma causa beneficiando todas as partes, 

com o esforço colaborativo de todos os envolvidos para 

encontrar formas eficientes e eficazes para juntos alcançarem 

um mesmo objetivo, ao mesmo tempo que legitima o 

desempenho do mediador. A proposta apresenta-se como um 

excelente instrumento teórico de argumentação para compor 

um trabalho acadêmico no qual ocorra a fusão do Direito e da 

Educação, com a finalidade de fornecer subsídios para ambos 

os campos do conhecimento. 

ANÁLISE DE DADOS 
Metodologicamente, adotamos uma abordagem 

qualitativa e interpretativa. É sempre um desafio inovar e 

buscar novos recursos de aprendizagem para o 

desenvolvimento das práticas educativas. O enfoque da 

atividade foi compartilhar algumas habilidades acerca do 

instituto da Mediação de Conflitos, a exemplo da escuta ativa, 

validação de sentimentos e reformulação, a fim de que possam 

utilizar tais técnicas no dia a dia da escola, em suas vivências 

familiares e diversos outros contextos. 

De forma resumida, validar um sentimento significa 

demonstrar para alguém que você identificou e reconheceu um 

determinado sentimento manifestado por ela. Em regra o 

fazemos nos expressando verbalmente. Outra técnica, a escuta 
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ativa é uma prática na qual passamos a prestar mais atenção ao 

que o outro tem a dizer, não apenas nas palavras, mas também 

na linguagem não-verbal, no não-dito, como gestos, expressões 

faciais, dentre outras. A reformulação, ou seja, a paráfrase, é 

utilizada quando o mediador quer que as partes vejam a disputa 

por outro ponto de vista parafraseando o que os mediandos 

falam. 

A relevância da pesquisa reside na dimensão em que 

se estuda a interdisciplinaridade entre o Direito e a Educação, 

voltando-se para o estudo da resolução de conflitos no contexto 

escolar e observando recursos de linguagem que facilitam o 

diálogo, utilizando o instituto da Mediação de Conflitos como 

prática pedagógica no processo de interação entre escola e 

família, tão importante para toda a sociedade. 

A principal preocupação do professor mediador é 

perceber a importância do processo de desenvolvimento das 

habilidades de cooperação do aluno e a partir disso propor 

ações efetivas que o direcionem para esse caminho tornando o 

aprendizado prazeroso e significativo, em que os conflitos 

sejam trabalhados não como algo negativo, mas como espaço 

de crescimento e amadurecimento, já que todos nós devemos 

assumir a responsabilidade de construir uma sociedade mais 

solidária e fraterna. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A mediação escolar como ferramenta pedagógica 

surge assim, para tentar prevenir e solucionar quaisquer 

conflitos que ocorram nas interações sociais no espaço 

educacional. A mediação é uma ferramenta que pode levar a 

uma solução construtiva do conflito frente ao desafio que é 

conviver todos os dias, para explicar o fenômeno, em um 

cenário onde possa ser demonstrada a aplicação prática do 

instituto jurídico da mediação de conflitos como forma de 

melhorar a relação entre alunos, professores, colaboradores e 

família. 
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RESUMO 
A educação integral configura-se como uma das mais 
inquietantes, muitas vezes recusada no universo escolar. 
Porém, as recentes discussões nas esferas nacional, estadual e 
municipal, trouxe força aos debates sobre a gestão escolar na 
educação pública, embora não seja novidade. Nesse sentido, o 
presente trabalho, teve como objetivo geral: analisar a 
percepção dos gestores escolares sobre o Programa Mais 
Educação da rede municipal de educação de Parnaíba – Piauí. 
Considerando essa perspectiva, desenvolveu-se uma pesquisa 
de natureza qualitativa com aplicação de questionário 
semiestruturado, a qual teve como sujeito da investigação, 
gestores escolares de três instituições de ensino municipal. 
Analisando as concepções de estudiosos referentes à educação 
integral, evidenciamos nos resultados que a educação integral é 
uma estratégia indutora para a elevação da qualidade das 
escolas públicas, sendo o Programa Mais Educação uma 
política de educação importante nesse processo e consolidação 
do direito à educação. No que se refere à percepção dos 
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gestores escolares os mesmos destacaram que o programa teve 
avanços, mais também grandes desafios na implantação do 
programa em suas escolas. Referente aos desafios analisou-se 
que a grande lamentação dos diretores é direcionada a falta de 
condições mínimas de funcionamento do programa devido à 
precariedade física e humana. Entretanto, apesar desses 
entraves os diretores das escolas pesquisadas perceberam 
evoluções no aprendizado dos alunos mesmo que de forma 
discreta. 

Palavras-chave: Educação Integral. Gestão Escolar. 
Programa Mais Educação. 

ABSTRACT 
The integral education appears as one of the most disturbing, 
often refused in the universe. However, recent discussions in 
national, state and municipal spheres, brought strength to 
debates about the management schools in public education, 
although it is not new. In this sense, the present work had as 
general objective: to analyze the perceptions of school 
managers about the program More education of municipal 
education de Parnaíba-Piauí. Considering this perspective, 
developed a qualitative research with semi-structured 
questionnaires, which had as subjects of research, school 
managers of three municipal education institutions. Analyzing 
the conceptions of scholars concerning the integral education, 
showed in the results that the integral education is a strategy 
which led to the elevation of the quality of public schools, 
being the Most important education policy Education in this 
process and consolidating the right to education. As regards the 
perception of the school managers the same highlighted that 
the program had more great challenges also advances in the 
implementation of the program in their schools. Referring to the 
challenges we analyzed the great directors lamentation is 
directed the lack of minimum conditions of operation of the 
program due to physical and human insecurity. However, 
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despite these obstacles the directors of the schools surveyed 
realized developments in student learning even though 
discreetly. 

Key words: Integral Education. School Management. More 
Education Program. 

INTRODUÇÃO 
A educação integral é sempre destacada nas 

discussões sobre a promoção de políticas públicas relacionadas 

à educação, requerendo o desenvolvimento de ações e 

programas que objetivem a ampliação e permanência das 

crianças nas escolas. Para cumprir essa regulação na educação 

pública brasileira, o Estado avançou no desenvolvimento de 

políticas educativas na perspectiva da educação integral. No 

entanto, não é uma tarefa tão fácil, pois ainda não existe uma 

concepção determinada. Porém, evidenciamos que a educação 

integral se refere ao completo desenvolvimento do sujeito, 

embora exista na literatura significações diferenciadas. 

No contexto atual, nota-se uma crescente articulação 

de políticas públicas educacionais com o propósito de ter os 

alunos inseridos na escola por um tempo mais prolongado. 

Diante disso, no cenário nacional brasileiro temos a proposta 

indutora de tempo integral na escola, que é o Programa Mais 

Educação, uma estratégia do governo federal com expressiva 

quantidade de escolas públicas que participam dessa ação. Vale 

destacar que esta proposta de horário ampliado trás para a 



21 EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 798 

discussão alguns aspectos positivos e algumas complicações 

devido às situações das escolas públicas (BRASIL, 2014). 

A figura do diretor da escola é imprescindível na 

organização do programa, pois este deve ser o articulador entre 

escola e comunidade no sentido de propagar a execução da 

ação. E ainda, vale dizer, que é notório o grande contingente de 

escolas que estão participando dessa estratégia governamental 

para implantação da educação integral no espaço público de 

ensino. 

Desse modo, objetivou-se com este trabalho analisar a 

percepção dos gestores escolares sobre o Programa Mais 

Educação da rede municipal de educação de Parnaíba - Piauí, 

visando especificamente, investigar a concepção de educação 

integral dos gestores; verificar os desafios na execução do 

Programa; e averiguar os avanços na qualidade do ensino na 

escola após a adesão do Mais Educação. 

Nessa perspectiva, pretendemos tecer algumas 

considerações diante dos dados coletados e espera-se que o 

resultado do estudo possa contribuir para que gestores 

escolares, docentes e comunidade em geral reflitam sobre essa 

ação de indução da educação em tempo integral e que considere 

relevante a educação completa dos alunos das escolas públicas. 

REFERENCIAL TEÓRICO 
O estudo sobre educação integral é objeto de várias 

pesquisas, pois se trata de uma discussão a qual gera muitas 
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controvérsias, logo existem autores que afirmam ser a 

educação completa do sujeito, ou seja, a pessoa obtém o 

aprendizado em muitas áreas de conhecimento (MENEZES, 

2009). Porém outros autores consideram desnecessário falar a 

expressão ‘educação integral’ porque a educação somente 

acontecer se for completa, caso não seja, esta nem pode ser 

considerada educação (PARO, 2009). 

A discussão a respeito da educação integral não é 

apenas algo da moda na educação, deve-se ver criticamente as 

formas de execução e atuação que seja muito mais do que 

propaganda em programas eleitorais, motivo pelo qual em 

muitas situações é colocado em debate (GONÇALVES, 2006). 

Assim, podemos destacar que o propósito da educação 

integral é a promoção do desenvolvimento total de um sujeito e 

com qualidade. Deste modo, Paiva (2014), afirma que a 

jornada escolar integral apenas tem eficácia se houver 

qualidade no ensino. Por isso, o tempo em que a criança 

continua na escola é crucial para facilitar a aprendizagem 

integral. Para Gonçalves (2006), estender o horário escolar vai 

além do tempo de escola, deve-se analisar a percepção de 

educação integral e a ampliação da jornada ligada a maiores 

condições de aprendizado de maneira significativa. 

É importante entender, que para a efetivação de uma 

proposta de educação integral é necessário possuir espaço e 

tempo, consequentemente isso exige investimento na escola 
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pública, seja na parte física ou pedagógica. Pois a partir daí a 

jornada do aluno no espaço escolar terá mais qualidade. 

Nesse contexto, percebe-se o quanto é imprescindível 

a organização de uma política pública educacional visando a 

aquisição de bem-estar social para a população. Assim, o 

Governo Federal estabeleceu o Programa Mais Educação 

(PME) como estratégia para a constituição da política de 

educação integral no país. O programa foi instituído através da 

Portaria Interministerial nº 17 de 24 de abril de 2007 e pelo 

Decreto n° 7.083, de 27 de janeiro de 2010 e está coligado às 

ações do Plano de Desenvolvimento da Educação. Tendo como 

principal objetivo propiciar a educação integral para crianças e 

adolescentes através de atividades educativas e sociais em 

horário diferenciado do tempo regular de ensino. 

Conforme o Decreto n° 7.083/2010 a principal 

finalidade do Programa é a colaboração para a melhoria no 

ensino e aprendizagem dos estudantes com o diferencial da 

ampliação do tempo em que o aluno passa no contexto 

educacional. O Decreto mencionado expõe no artigo 2º os 

princípios do Programa: 

I - a articulação das disciplinas curriculares 
com diferentes campos de conhecimento e 
práticas socioculturais (…). 
II - a constituição de territórios educativos 
para o desenvolvimento de atividades de 
educação integral, por meio da integração dos 
espaços escolares com equipamentos públicos 
como centros comunitários, bibliotecas 
públicas, praças, parques, museus e cinemas; 
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III - a integração entre as políticas 
educacionais e sociais, em interlocução com 
as comunidades escolares; 
IV - a valorização das experiências 
históricas das escolas de tempo integral como 
inspiradoras da educação integral na 
contemporaneidade; 
V - o incentivo à criação de espaços 
educadores sustentáveis com a readequação 
dos prédios escolares, incluindo a 
acessibilidade, e à gestão, à formação de 
professores e à inserção das temáticas de 
sustentabilidade ambiental nos currículos e no 
desenvolvimento de materiais didáticos; 

VI - a afirmação da cultura 
dos direitos humanos, estruturada na 
diversidade, na promoção da equidade 
étnicoracial, religiosa, cultural, territorial, 
geracional, de gênero, de orientação sexual, 
de opção política e de nacionalidade, por 
meio da inserção da temática dos direitos 
humanos na formação de professores, nos 
currículos e no desenvolvimento de materiais 
didáticos; e 
VII - a articulação entre sistemas de 
ensino, universidades e escolas para assegurar 
a produção de conhecimento, a sustentação 
teórico-metodológica e a formação inicial e 
continuada dos profissionais no campo da 
educação integral (BRASIL, 2010). 

Diante disso, o PME baseia-se em garantir 

principalmente a jornada ampliada, oportunidades de 

aprendizagem, espaços, além de uma maior distribuição dos 

serviços. Não somente os docentes, como também as famílias e 

comunidade tem o papel de educar, entretanto existe o 

monitoramento da escola. 

O Mais Educação possui uma composição 

metodológica no formato de oficinas e as atividades estão 

divididas em macrocampos, realizadas no horário oposto ao 
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das aulas regulares. As atividades estão subdivididas em sete 

macrocampos: Acompanhamento Pedagógico; Educação 

Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Economia Solidária 

e Criativa/Educação Econômica (Educação Financeira e 

Fiscal); Esporte e Lazer; Cultura, Artes e Educação 

Patrimonial; Educação em Direitos Humanos; Promoção da 

Saúde e Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital e 

Tecnológica (BRASIL, 2014). 

Entretanto, para aderir ao programa as escolas 

públicas necessitam de algumas características específicas, isto 

é, precisam estar situadas em localidades com índices de 

vulnerabilidade social e ter baixo indicador no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

Existem também alguns critérios para os alunos 

participarem das ações do Programa Mais Educação, dentre os 

quais temos: 

Estudantes que apresentam defasagem 
idade/ano; 

Estudantes das séries finais da 1ª fase do 
ensino fundamental (4º e/ou 5º anos), onde 
existe maior saída espontânea de estudantes 
na transição para a 2ª fase; 

Estudantes das séries finais da 2ª fase do 
ensino fundamental (8º e/ou 9º anos), onde 
existe um alto índice de abandono após a 
conclusão; 

Estudantes de anos/séries onde são detectados 
índices de evasão e/ou repetência; Estudantes 
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beneficiários do Programa Bolsa Família 
(BRASIL, 2014, p.18). 

De acordo com o manual operacional de Educação 

Integral, a equipe de trabalho que deve atuar como 

responsáveis pela execução do PME são: o gestor da escola, o 

professor comunitário, e os monitores das oficinas. 

Para este trabalho daremos ênfase aos gestores da 

escola que tem função primordial no desenvolvimento das 

ações, pois além de auxiliar no gerenciamento do recurso 

financeiro do programa, também promovem discussões sobre a 

Educação Integral em tempo integral nas reuniões pedagógicas, 

de planejamento, nas assembleias do Conselho Escolar, nas 

ações com a comunidade escolar, cabendo a ele ainda, 

assegurar decisões coletivas a respeito das escolhas das 

atividades formativas do Programa Mais Educação (BRASIL, 

2011). 

METODOLOGIA 
A pesquisa de campo realizada foi de caráter 

qualitativo com análise quantitativa dos dados, pois o estudo 

tem o intuito de compreensão e interpretação, além da tentativa 

de descobrir através da investigação as casualidades do 

fenômeno estudado. Como suporte ao objeto de estudo foi 

realizado um estudo sobre a percepção dos gestores escolares a 

respeito de uma proposta indutora de educação em tempo 

integral na escola pública, onde o instrumento de pesquisa 

utilizado foi um questionário. 
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Para cumprimento dos objetivos, optamos pela 

aplicação de questionário semiestruturado, que foi aplicado 

com três gestores de escolas municipais, pois se trata de um 

meio de coleta de dados eficaz para obtermos informações 

sobre a concepção do grupo pesquisado em relação ao 

programa Mais Educação, deste modo, foi possível averiguar 

mais detalhadamente a forma de desenvolvimento do Programa 

nas escolas municipais da rede de educação de Parnaíba (PI). O 

questionário foi composto de seis perguntas: a) para você o que 

é a Educação Integral? b) há quanto tempo à escola aderiu ao 

Programa Mais Educação? c) como a equipe gestora da escola 

faz a articulação para desenvolver as ações do Programa Mais 

educação? d) O que mudou na gestão da escola com a 

implantação do Programa? e) quais sãos os maiores desafios 

encontrados pela escola na execução do Programa Mais 

Educação? f) você poderia nos informar quais os principais 

avanços que a escola teve em relação à qualidade do ensino 

desde a adesão ao programa? 

Esta pesquisa teve como cenário três escolas da rede 

municipal de ensino fundamental (1º ao 5º ano) da cidade de 

Parnaíba – Piauí, localizado numa zona periférica da região. As 

escolas em que os gestores atuam oferecem o ensino para 

aproximadamente 200 a 250 alunos distribuídos em dois 

períodos: matutino e vespertino. Após o procedimento da 

investigação, ocorreu o processo de levantamento e análise de 
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todo o material obtido durante a pesquisa, utilizando consulta 

bibliográfica. 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 
Os gestores que responderam ao questionário têm 

idade entre 30 e 42 anos. O tempo que estão exercendo a 

profissão varia de 2 a 8 anos; trabalham na rede municipal de 

ensino de Parnaíba num período que varia entre 6 a 14 anos; e 

todos têm vínculo de trabalho efetivo, além de possuírem nível 

de especialização. 

Ao questionarmos os gestores investigados sobre a 

definição de Educação Integral obtivemos respostas como: 

Gestor 1: É tornar a educação mais presente 
na vida do cidadão, seja ela formal ou 
informal com as condições necessárias. 

Gestor 2: Ela é holística, que se preocupa 
com o ser humano na sua totalidade, não 
somente com a sua cognição. 

Gestor 3: Educação integral são ações 
realizadas na escola durante sete horas diárias 
para os alunos que estão no programa Mais 
Educação. 

Observamos que diferente do pensa o gestor 3, os 

gestores 1 e 2 acreditam que a educação integral vai muito além 

de tempo de escola, requer um aprendizado multidimensional 

do sujeito. Essas percepções coincidem com as de Paiva (2014) 

que visa compreender a concepção de educação integral tendo 

como base todas as condições de ampliação do ser humano. E 
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ainda menciona que o acréscimo de tempo escolar somente tem 

serventia se existir qualidade. 

Ao direcionarmos as indagações a respeito do 

Programa Mais Educação, solicitamos que nos informassem há 

quanto tempo à escola em que trabalham aderiu ao Programa 

Mais Educação. Os gestores responderam que as escolas 

aderiram ao Programa entre os anos de 2010 e 2012. 

Quando questionados sobre como a escola faz a 

articulação para desenvolver as ações do Programa Mais 

Educação, os gestores relataram que a mobilização ocorre 

através da busca por apoio da comunidade na realização das 

atividades da ação, como podemos verificar na fala do gestor 1: 

Gestor 1: Articula com a comunidade para a 
utilização de algum espaço, pois não 
dispomos de ambiente estruturado, por isso 
precisamos e buscamos o apoio da 
comunidade. 

O Mais Educação tem como base ideológica o 

movimento das cidades educadoras como possíveis territórios 

educativos. Porém, marcamos como dificuldade a afirmação 

dessa ação para a nossa realidade, logo muitas escolas 

necessitam de estrutura física em seus espaços e ainda tem o 

agravante de não ter nas adjacências a oferta de locais 

adequados. Em diversas situações o espaço disponível na 

região é o da escola. Cavaliere (2014) acrescenta que para a 

realidade do Brasil, essa ação é prejudicada pela carência 
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infraestrutural das escolas para o tempo integrado, pois há 

poucos investimentos. E uma proposta como a do Programa 

Mais Educação tem grau complicado que não se resume a algo 

emergencial. 

Ao serem indagados sobre que mudanças aconteceram 

na gestão da escola com a implantação do Programa, os 

gestores destacaram modificações na distribuição de 

atribuições dos servidores, havendo um acúmulo de serviço 

para poucos funcionários; e cresceram as responsabilidades da 

gestão no tocante aos recursos que o governo federal repassa 

diretamente às escolas. Dentre as falas dos diretores escolares 

podemos verificar abaixo o pensamento do gestor 3 que 

ressalta: 

Gestor 3: Passou-se a ter mais 
responsabilidades com a forma de lidar com os 
recursos que entram na instituição, além de 
planejar mais ações com outros parceiros 
externos a escola. 

Essa fala deve-se ao fato de ter que gerenciar mais 

recursos financeiros que são repassados diretamente à escola 

por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e são 

utilizados para custeio de pagamento de monitores, aquisição 

de materiais de consumo ou contratação de serviços, custeio ou 

capital para aquisição de kits de materiais pedagógicos 

(BRASIL, 2014). 
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Interrogados a respeito dos maiores desafios 

encontrados pela escola na execução do Programa Mais 

Educação obtivemos as seguintes respostas: 

Gestor 1: A falta de estrutura física na escola 
para o desenvolvimento do programa. 

Gestor 2: Executar o programa sem estrutura 
física, humana e pedagógica. 

Gestor 3: Os maiores desafios desse 
programa são as questões relativas a espaço 
físico, pois a grande maioria das atividades são 
feitas no pátio da escola, atrapalhando as aulas 
regulares. 

O programa tem transformado muitas escolas, 

entretanto, outras necessitam bem mais do que uma pequena 

adaptação em seu espaço físico, ou seja, as escolas sobrevivem 

com aspectos problemáticos. A proposta de uma educação 

integral nesses padrões no Brasil é o mesmo que desconhecer a 

formatação das diversas cidades da região do nordeste 

brasileiro, logo o único ambiente público disponível é a escola, 

onde em inúmeras situações a precariedade predomina (SILVA, 

J; SILVA, K, 2013). 

Questionados sobre os principais avanços que a escola 

teve em relação à qualidade do ensino desde a adesão ao 

programa. Os gestores informaram que apesar das inúmeras 

falhas na execução da ação como: descontinuidades das 

atividades, falta de alimentação, de estrutura e por vezes falta 

de profissionais qualificados, mostrando assim, uma 
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discrepância entre o programa e a proposta pedagógica da 

escola. Poderam identificar evoluções dos alunos com 

dificuldade de aprendizagem. Essa afirmação pode ser 

constatada na fala do gestor 2. 

Gestor 2: Os alunos passaram a ter mais 
rendimentos nas disciplinas de matemática e 
português. 

Portanto, a possibilidade de avanços é viável, porém 

muito ainda precisa ser feito para garantir um serviço de 

qualidade. Não podemos pensar numa escola pública sem 

qualidade estrutural, administrativa e pedagógica, visto que é 

provável termos educação integral em tempo integral na escola 

pública. Compreendemos que não é sinal de qualidade da 

educação como um todo, mas, uma educação integral 

qualificada tem que acolher o estudante com prioridade no 

trabalho educativo em seu espaço. 

Cavaliere (2014) destaca que embora existam muitas 

limitações com o Programa Mais Educação, compreende-se 

que ele auxilia na discussão da concepção de escola de tempo 

integral e que tem ganhado força no cenário local e nacional da 

educação brasileira, haja vista que essa e outras propostas 

necessitam de aprimoramento e revisões. E, a depender das 

evoluções reflexivas a respeito, poderá se tornar um exemplo 

sólido e efetivo. 

Portanto, é necessário lutar para implantar uma 

política que vise à educação do sujeito de modo completo e não 
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fragmentado, re (pensando) essas divisões de alunos que 

participam ou não de determinada atividade de horário 

ampliado. Assim, a intenção da educação integral na escola 

pública é universalizar essa estratégia, e por meio disso, a 

qualidade do ensino na rede pública será uma consequência. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A garantia da educação integral na escola pública não 

tem assegurado em geral a qualidade do ensino. Apesar da 

escola de tempo integral propor a melhoria de condições dos 

alunos, ela não é a fórmula mágica para a redução das 

desigualdades sociais. Contudo, analisar a percepção dos 

gestores escolares sobre o Programa Mais Educação da rede 

municipal de educação de Parnaíba (PI) os gestores destacaram 

que o Programa teve avanços, mais também grandes desafios 

durante a implantação em suas escolas. 

Nesse sentido, com base nos resultados as análises 

evidenciam que apesar dos gestores não apresentarem 

aprofundamento teórico sobre a educação integral, eles têm 

uma noção de que o processo de ensino e aprendizagem deve 

considerar todas as dimensões do processo de 

desenvolvimento. 

Ademais, a percepção dos gestores escolares diante dos 

desafios e avanços do programa em suas escolas podemos 

analisar que a grande queixa dos diretores é direcionada a falta 

de condições mínimas de funcionamento do programa devido à 
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precariedade estrutural física e também humana. E ainda, 

apesar dessas situações eles notam que existem evoluções no 

aprendizado dos alunos mesmo que minimamente. 

A proposta indutora de tempo integral na escola 

pública está longe de construir condições para desenvolver a 

educação integral. Para o bom desempenho dessa escola é 

necessário mais do que isso, pois requer a participação e 

esforços dos setores públicos e a união da sociedade em prol da 

educação. 

Para tanto, verificamos que a educação integral em 

tempo integral se encontra em processo de estruturação na rede 

pública municipal de Parnaíba (PI) e ainda tem um longo 

caminho a trilhar na consolidação, desenvolvimento e 

implementação de uma perspectiva de educação completa no 

ambiente de ensino e aprendizagem. Enfim, esperamos que a 

construção de uma educação integral no contexto escolar 

público seja viabilizada enquanto política pública e que se 

efetive, para assim proporcionar às crianças e adolescentes 

múltiplas oportunidades de aprendizagem. 
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RESUMO 
A ludicidade funciona como instrumento facilitador no 

processo de ensino-aprendizagem, na socialização, na visão de 

mundo através da criatividade que esta proporciona aliada a 

sala de aula como parte relevante para a aprendizagem 

significativa, sendo que os docentes devem se preocupar de 

realizar a ludicidade de forma sistematizada com foco em 

objetivos pré- estabelecidos. O objetivo deste trabalho pautou-

se na questão de como funciona o lúdico dentro das escolas que 

fazem parte do projeto PIBID (Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência) e procuramos descrever como se 

constituiu a troca de experiência entre as supervisoras do 

programa e os alunos pibidianos que fizeram parte do programa. 

Trazemos como aporte teórico Maria (2009), Teixeira (2012), 

Vygotsky (1994), Marconi e Lakatos (2007), entre outros. Para 
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o desenvolvimento deste trabalho adotamos a pesquisa de 

campo, seguida de um estudo bibliográfico, no qual foi 

utilizada uma entrevista com cinco perguntas e entregue para 

seis profissionais da educação de uma escola Municipal de 

Parnaíba. E mediante o que já foi mencionado podemos 

questionar sobre: Quais as contribuições da ludicidade no 

processo de ensino e aprendizagem das crianças como um dos 

artifícios das ações e da formação acadêmica dos bolsistas do 

subprojeto de Pedagogia da UESPI - Parnaíba? Através da 

formação acadêmica podemos está contribuindo para o 

processo de ensino e aprendizado das crianças de forma lúdica, 

na qual está em consonância com a teoria e prática na formação 

de cidadãos de uma forma que o aluno aprenda brincando. 

Palavras-chave: Ludicidade. Aprendizagem. PIBID. 

ABSTRACT 
The playfulness works as a facilitator in the teaching-learning 

process, in socialization, in the world view through the 

creativity that it provides allied to the classroom as a relevant 

part for meaningful learning, and the teachers should be 

concerned to carry out the playful in a systematic way with a 

focus on pre-established objectives. The objective of this work 

was based on the question of how the play works within the 

schools that are part of the PIBID (Institutional Program of the 

Initiation to Teaching Scholarship). In addition, we sought to 
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describe how the exchange of experience between the program 
supervisors and the pibidian students who were part of the 
program was constituted. we had as theoretical contribution 
Maria (2009), Teixeira (2012), Vygotsky (1994), Marconi and 
Lakatos (2007), among others. For the development of this 
work we adopted the field research, followed by a 
bibliographical study, in which an interview with five questions 
was used and delivered to six education professionals from a 
Municipal School of Parnaíba. And through what has already 
been mentioned, we can question: What are the contributions of 
playfulness in the process of teaching and learning of children 
as one of the artifice of the actions and academic training of 
the students of the Pedagogy subproject from Piaui’s State 
University – Parnaiba university campus? Through the 
academic formation we can be contributing to the teaching and 
learning process of children in a playful way, linking theory and 
practice in the formation of citizens in a way that the student 
learns by playing. 

Keywords: The playfulness. Learning. PIBID. 

INTRODUÇÃO 
A origem da palavra lúdica vem do latim que 

significa “ludus”, ou seja, que quer dizer jogo. Entender que o 

processo de ensino-aprendizagem está muito além de ler e 

escrever é compreender que existem maneiras de se está 

ensinando de forma lúdica, no qual o processo de aprender e 

ensinar torna- se mais fácil e prazeroso, pois é através dos 

jogos, dos brinquedos e das brincadeiras que as crianças 

constituem significados para assimilação dos papéis sociais e 

compreendem que as relações afetivas ocorrem em seu meio. 
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Assim, como também o processo de construção do 

conhecimento. Em relação à utilização da ludicidade de forma 

sistemática e com os objetivos pré-estabelecidos, Maria bem 

coloca que: 

A ludicidade na educação possibilita situações 
de aprendizagem que contribuem para o 
desenvolvimento integral da criança, mas deve 
haver uma dosagem entre a utilização do 
lúdico instrumental, isto é, a brincadeira com 
a finalidade de atingir objetivos escolares, e 
também a forma de brincar espontaneamente, 
envolvendo o prazer e o entretenimento, neste 
último, o lúdico essencial. (MARIA, 2009, 
p.8). 

A ludicidade funciona como instrumento 

facilitador no processo de ensino- aprendizagem, na 

socialização, na visão de mundo através da criatividade que 

esta proporciona aliada a sala de aula como parte relevante 

para a aprendizagem significativa, sendo que os docentes 

devem se preocupar de realizar a ludicidade de forma 

sistematizada com foco em objetivos pré-estabelecidos. 

É por meio da atividade lúdica que as crianças 

realizam, constrói e apreende o conhecimento das mais 

variadas formas. É também por meio da brincadeira que as 

crianças assimilam as regras sociais, vivenciam formas de 

comportamentos e se socializam, conhecendo o mundo a seu 

redor. E assim no ato de brincar as crianças estão colocando 

em prática os quatro pilares da educação proposto Delors 

(1996) á UNESCO: aprender a conhecer, aprender a fazer, 
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aprender a conviver e aprender a ser, como parte integral do 

seu desenvolvimento. 

O objetivo deste trabalho pautou-se na questão 

de como funciona o lúdico dentro das escolas que fazem parte 

do projeto PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência), demostrando assim que a ludicidade é 

um meio facilitador de interação entre o aluno e o professor, 

sendo assim um coadjuvante no processo de ensino-

aprendizagem. Além disso, neste trabalho procurou-se 

descrever como se constituiu a troca de experiência entre as 

supervisoras do programa e os alunos pibidianos que fizeram 

parte do programa, demostrando que mesmo em meio a 

grandes desafios esses pibidianos procuram fortalecer sua troca 

de experiência de maneira lúdica e responsável frente às 

adversidades encontradas. 

BREVE HISTÓRICO SOBRE O LÚDICO 
Os jogos, brincadeiras e os brinquedos fazem 

parte da vida das crianças desde tempos mais remotos, pois, o 

brincar possui um papel de grande importância no processo de 

desenvolvimento, seja intelectual, social ou motora. A 

brincadeira faz parte da vida de todos os seres humanos, sejam 

pobres ou ricos, no campo ou na cidade. Em todo e qualquer 

lugar existe a atividade lúdica. 
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Segundo Teixeira (2012), interpretando o pensamento 

de Vygotsky, a brincadeira infantil possui três características: a 

imaginação, a imitação e a regra, que estão presentes em todas 

elas, tanto nas tradicionais, naquelas de faz de conta, como 

ainda nas que exigem regras. 

O brincar pode ser compreendido como um 

estímulo, pois, é por meio do brincar que criança começa a 

trabalhar o afeto, a linguagem, a coordenação motora, a 

concentração e assimilação dos papeis sociais, obediência de 

regras de forma natural, espontânea e sistematizada. Criando 

assim situações significativas para uma consciência em 

transformação com seu mundo. 

O lúdico na antiguidade não estava ligado 

simplesmente à criança, mas também era uma atividade que 

fazia parte da vida de todas as pessoas em geral, ou seja, 

crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos podiam 

participar das atividades lúdicas. 

De acordo com Teixeira (2012), os jogos na 

idade média eram vistos como meio de divulgação dos 

princípios morais, éticos e de conteúdos de disciplinas 

escolares, porém, não se levava a sério, pois estava associado 

ao azar. Tendo em vista, que apesar de não se levar a sério, os 

jogos são de extrema relevância no processo de ensino e 

aprendizagem, pois é através do brincar que a criança 
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manipula sua realidade e vai modificando até conhecer seu 

objeto final. Sendo assim, a educação lúdica é de grande 

importância, pois, auxilia na formação crítica como diz 

Almeida: 

A educação lúdica contribui e influência na 
formação da criança, possibilitando um 
crescimento sadio, um enriquecimento 
permanente, integrando–se ao mais alto 
espírito democrático enquanto investe em 
uma produção séria do conhecimento. A sua 
prática exige a participação franca, criativa, 
livre, crítica, provendo a interação social e 
tendo em vista o forte compromisso de 
transformação e modificação do meio. 
(ALMEIDA, 2003, p.41). 

É por meio da ludicidade que se trabalha e 

desenvolve a interação e a cooperação a partir da execução de 

regras, explicitas ou implícitas nos jogos, que servem para 

ordenar e conduzir a brincadeira. É através do ato de brincar 

que a criança internaliza as regras sociais, tornando-se um ser 

atuante e critico na sociedade. 

Para o desenvolvimento deste trabalho adotamos 

a pesquisa de campo, seguida de um estudo bibliográfico, no 

qual foi utilizada uma entrevista com cinco perguntas e 

entregue para seis profissionais da educação de uma escola 

Municipal de Parnaíba. E mediante o que já foi mencionado 

podemos questionar sobre: Quais as contribuições da 

ludicidade no processo de ensino e aprendizagem das crianças 

como um dos artifícios das ações e da formação acadêmica 
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dos bolsistas do subprojeto de Pedagogia da UESPI - 

Parnaíba? Marconi e Lakatos, afirmam que: 

A pesquisa de campo é aquela utilizada com o 
objetivo de conseguir informações e/ou 
conhecimentos acerca de um problema, para o 
qual se procura uma resposta, ou de uma 
hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, 
descobrir novos fenômenos ou as relações 
entre eles. (MARCONI E LAKATOS, 2007, 
p.188). 

É por meio da abordagem qualitativa que foi 

utilizada para compreender o pensamento dos professores 

entrevistados, buscando a veracidade dos fatos de modo que 

fundamenta a clareza da pesquisa. 

Aqui será apresentada uma discussão sobre os 

aspectos históricos, citando os principais colaboradores 

referentes à Ludicidade, bem como definir as contribuições 

dessa ação no ambiente escolar. Elencando as principais 

características do lúdico em relação ao ambiente, com o 

momento e com os recursos que possibilitem sua execução. 

Além de descrições de ações realizadas pelos pibidianos 

durante sua monitoria que realizaram nas escolas públicas de 

Parnaíba atendidas pelo PIBID (Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência). 
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A LUDICIDADE COMO RECURSO 

PEDAGÓGICO 
O lúdico faz parte das atividades essenciais da 

dinâmica humana, caracterizando- se por ser espontâneo 

funcional e satisfatório. O Lúdico pode ser uma brincadeira, um 

jogo ou qualquer outra atividade que possibilite instaurar um 

estado de inteireza: uma dinâmica de integração grupal ou de 

sensibilização, um trabalho de recorte e colagem, uma das 

muitas expressões dos jogos dramáticos, exercícios de 

relaxamento e respiração, uma ciranda, movimentos 

expressivos, atividades rítmicas, entre outras tantas 

possibilidades. Partindo de diversas possibilidades 

proporcionadas pela a ludicidade pode – se observar a sua 

grande relevância na vida do indivíduo no que diz respeito a 

seu desenvolvimento motor e cognitivo. No que diz respeito 

ao que foi citado anteriormente Almeida relata que: 

O lúdico é uma palavra de origem latina: 
“ludus”, que significa “jogo”. Poderia 
significar somente jogar, mas com a sua 
evolução tornou – se o que hoje poderemos 
definir como uma forma de desenvolver a 
criatividade e o conhecimento através de 
jogos, brincadeiras, músicas. (ALMEIDA, 
2009, p.1) 

O professor que propõe às atividades lúdicas a 

criança, não deve estar voltado apenas com o brincar, se 

divertir da forma mais natural possível. No âmbito escolar 

deve estar sistematizado com o que vai aprender com aquilo, 
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para poder ao final perceber o quanto aprendeu fazendo algo 

tão prazeroso. É importante, porém, que a atividade seja bem 

orientada e como é vivenciada, e o porquê de estar sendo 

realizada. 

A criança que sempre participou de jogos e 
brincadeiras grupais saberá trabalhar em 
grupo; por ter aprendido a aceitar as regras do 
jogo, saberá também respeitar as normas 
grupais e sociais. É brincando bastante que a 
criança vai aprendendo a ser um adulto 
consciente, capaz de participar e engajar-se na 
vida de sua comunidade. (VIGOTSKY, 1994, 
p.82-83). 

O processo de socialização da criança começa a 

partir do brincar, da afetividade e da relação social que é 

proporcionado com os demais participantes, e que esta 

socialização segundo o autor ela se dá do coletivo para o 

individual. Refletindo posteriormente em um adulto 

consciente e capaz de compreender seu papel como agente 

transformador da sociedade. 

LUDICIDADE: UM DOS INSTRUMENTOS 

DA AÇÃO PIBIDIANA EM ESCOLAS DE 

PARNAÍBA 
O Programa Institucional de bolsa de 

iniciação à docência (PIBID) busca incentivar e fazer uma 

conexão entre teoria e prática com o objetivo de formação de 

identidade docente oferecidos aos acadêmicos de pedagogia (e 
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de outros cursos), da UESPI- Campus Alexandre Alves de 

Oliveira. 

Alguma das escolas da cidade de Parnaíba 

recebe atendimento do PIBID, onde são selecionados bolsistas 

para atuarem como monitores dentro dessas escolas, os quais 

tem a possibilidade de estabelecer o contato direto com sua 

futura profissão, construindo sua própria identidade do fazer 

pedagógico. Assim como afirma Tardif : 

Os saberes oriundos da experiência de trabalho 
cotidiana parecem constituir o alicerce da 
prática e da competência profissionais, pois 
essa experiência é, para o professor, a 
condição para a aquisição e produção de seus 
próprios saberes profissionais. (TARDIF, 
2010, p.21) 

A formação dos profissionais se dar a partir do 

contato com a prática proporcionando diverso saberes 

vivenciado através da experiência durante sua vida e que 

contribuem para sua atuação docente dentro do âmbito escolar, 

pois é por meio dessa atuação que o saber prático faz se 

necessário. 

No curso de pedagogia são desenvolvidas várias 

ações lúdicas na qual os bolsistas são envolvidos para fabricar 

a construção de materiais pedagógicos nas escolas na qual 

estão inseridos. Os bolsistas além de oferecer atividades 

pedagógicas nas escolas eles contribuem para uma integração 

entre teoria e prática, usando a ludicidade constantemente em 



82
5	

EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 825 

suas ações nas escolas. E dentre as ações pibidiana na escola 

Municipal de Educação Infantil temos: 

participação na organização e planejamento de atividades 

diárias de ensino; cuidados; e aprendizagem, monitoramento 

de alunos com dificuldades, construção de materiais 

pedagógicos, peças teatrais, brincadeiras, músicas, trabalhos 

coletivos. 

Dentre as atividades desenvolvidas pelos os 
bolsistas, temos: 

CORRE CUTIA: no início da brincadeira os 

participantes tiram a sorte para escolher um que ficará com o 

lenço, o restante senta de pernas cruzadas, formando uma roda. 

Quem ficou com o lenço deverá percorrer ao redor da roda 

formada cantarolando: 

Corre, cutia Na casa da tia. 

Corre, cipó 

Na casa da avó Lencinho na mão Caiu no chão. 

Moça bonita, 

Do meu coração.  

A brincadeira procede quando o que está com o 

lenço questiona: “Posso jogar?” e o restante responde: 

“pode”!” quem está com o lenço pergunta de novo: “ Ninguém 
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vai olhar?” o restante dos participantes respondem: “ Não”!. O 

portador do lenço conta até três e solta o lenço atrás de um dos 

participantes da roda, que deverá correr e encostar em quem 

deixou o lenço, antes que este se sente, ocupando o seu lugar 

na roda. Caso não consiga, ele é o novo portador do lenço. A 

partida começa novamente agora com o novo portador do 

lenço. Caso o portador seja “pego”, a partida recomeça do 

ponto de início até que haja a troca do portador. 

É por meio dessa brincadeira que podemos está 

trabalhando a parte cognitiva da criança, quando essa 

compreende a brincadeira e se concentra prestando atenção e 

elaborando estratégias para vencer o oponente. Também 

trabalhando a interação social com as demais crianças. A 

percepção motora através da agilidade e atenção para correr o 

suficiente, fazendo manobras para voltar ao seu lugar. 

CADÊ O GRILO? No início da brincadeira as 

crianças formam uma fila e uma delas fica de fora. Quem está 

fora da fila pergunta: “cadê o grilo? ”. E o primeiro da fila 

responde: “está lá atrás”. A criança corre até o final da fila para 

pegar o último colega, que deve correr até o início da fila para 

fugir do pegador. Se o fugitivo chegar ao início antes do 
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pegador, ele está a salvo. Se não sai da brincadeira. O próximo 

a perguntar “cadê o grilo?” é quem está no começo da fila. 

É por meio dessa brincadeira que podemos 

está trabalhando a cognição quando o aluno compreende a 

sequência da brincadeira. É trabalhado também a 

concentração, atenção, coordenação motora e a percepção 

visual vivenciando em grupo na sua interação com a 

brincadeira e com os colegas. 

PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 
COLETADOS 

Diante dos dados coletados obtemos as 

seguintes informações registradas por questionário com os 

entrevistados de uma escola Municipal de Parnaíba. Gil diz 

que: 

Após a coleta de dados, a fase seguinte da 
pesquisa é a de análise e interpretação. Estes 
dois processos, apesar de conceitualmente 
distintos, aparecem sempre estreitamente 
relacionados: análise tem como objetivo 
organizar e sumariar os dados de tal forma 
que possibilitem o fornecimento de respostas 
ao problema proposto para investigação. Já a 
interpretação tem como objetivo a procura do 
sentido mais amplo das respostas, o que é 
feito mediante sua ligação a outros 
conhecimentos anteriormente obtidos. (GIL, 
2008, p.156). 

Através do questionário aplicado em tempo 

hábil, obtemos as respostas que nos possibilitaram a 
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identificação da concepção sobre a ludicidade. Para melhor 

sistematização da análise houve uma divisão em categorias 

assim denominadas: Ludicidade, dificuldades da prática 

lúdica, momento da ludicidade, brincadeiras e jogos e 

disciplina relacionada à ludicidade. 

As pesquisadoras questionaram aos professores 

investigados: O que você entende por ludicidade? Para esta 

questão obteve as seguintes respostas. 

Os professores responderam numa mesma linha 

de pensamento que as atividades lúdicas estão atreladas ao 

brincar, jogar com ou sem regras pré-estabelecidas num ato 

que facilita o conhecimento sobre o objeto de estudo, numa 

linguagem de afetividade dos indivíduos de forma prazerosa. 

De acordo com as respostas fica evidente compreender que o 

professor é sempre o mediador. 

Fica notável que a ludicidade esteve 
presente no cotidiano escolar e isso contribuiu para o 
desenvolvimento infantil através das brincadeiras e jogos 
utilizados como uma forma importante para o auxílio do 
ensino aprendizado. 

De acordo o Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil (1998) diz que: 

Educar significa proporcionar situações de 
cuidados, brincadeiras e aprendizagem 
orientadas de forma integrada e que possam 
contribuir para o desenvolvimento das 
capacidades infantis de relação interpessoal, 
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de ser e estar com outros em uma atitude 
básica de aceitação. (RCNEI, 1998, p.23). 

Que dificuldades vocês apontam no momento de 

realização da prática lúdica na sala de aula? Os quatro 

professores basicamente disseram que uma das maiores 

dificuldades encontrada está ligado à falta de materiais 

necessários ao bom desempenho dessa ação, pois todos os 

recursos adquiridos são com recursos próprios dos docentes. E 

um professor respondeu o seguinte: “Não ver dificuldades, 

sendo a melhor maneira onde a criança aprende e integra ao 

mesmo tempo. ” De acordo com as repostas obtidas, nota-se 

que a falta de recursos impossibilita o profissional da 

educação em exercer uma aula dinâmica com instrumentos 

adequados para estar trabalhando com as crianças de forma 

lúdica. 

Quando indagados sobre que momento eles 
utilizam a ludicidade? E quantas vezes por semana? 

Os professores responderam que utilizam nos 

momentos de sensibilização para apresentação de conteúdo. 

Assim como a ludicidade está incutida também nos 

ensinamentos das regras e brinquedos cantados, jogos e 

brincadeiras. Os mesmos responderam que utilizam durante 

toda a semana. 

Ao analisar as repostas dos professores 

verificou-se que seus posicionamentos são semelhantes, pois, 
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todos trabalham de uma mesma forma sempre envolvendo a 

ludicidade, pois a educação infantil possibilita essa liberdade 

e autonomia de se está trabalhando a ludicidade diariamente. 

Para o sucesso do trabalho pedagógico o 

profissional recorre a métodos. Perguntou se aos sujeitos 

entrevistados: Quais brincadeiras ou jogos vocês utilizam em 

sala? 

Todos os entrevistados responderam: 

Brinquedos cantados, jogos de correr ou ciranda, brinquedos 

pedagógicos, domínios com nomes de palavras e músicas 

com movimentos corporais. 

Nas respostas dos entrevistados é visível a 

prática do lúdico e cabe ressaltar que brincadeiras e jogos 

contribuem para um desenvolvimento da autoestima das 

crianças, assim também como para o desenvolvimento 

cognitivo e motor das mesmas. É de extrema importância o 

papel do professor à frente da ludicidade, pois ele oferece a 

criança a interação, socialização e aprendizagem significativa. 

E percebe-se que através de brincadeiras e jogos a uma 

comunicação entre as crianças interagindo em entre si e com 

o outro. 

A próxima pergunta aos professores foi: 

Durante sua formação a acadêmica vocês tiveram contato 

com alguma disciplina relacionada à ludicidade? A maioria 
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respondeu que sim, disciplinas de corpo e movimento, jogos e 

brinquedos, educação e lúdico e metodologia no ensino de 

literatura infantil. E somente um professor respondeu que não. 

Então podemos perceber que para a formação 

desses profissionais foram importantes estas disciplinas para 

suas práticas pedagógicas e ao trabalhar atividades lúdicas 

proporcionando as crianças um desenvolvimento favorável. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O papel do pedagogo e do professor é de 

fundamental importância para a difusão e aplicação de 

recursos lúdicos. O professor ao se conscientizar das 

vantagens do lúdico, adequará a determinadas situações de 

ensino, utilizando-as de acordo com suas necessidades. O 

pedagogo, como pesquisador, estará em busca de ações 

educativas eficazes para que o mesmo prazer que a criança 

tem ao sair para o recreio, ao ir às aulas de Educação Física ou 

na hora da saída, esteja presente na sala de aula. 

Perceber e valorizar a importância do lúdico em 

sala de aula é fundamental para que esta prática seja cada vez 

mais comum e presente nas escolas. E o papel principal de 

implementar e cultivar tal metodologia é dos professores, em 

seus planejamentos e programas de aula, levando aos alunos 

uma forma mais leve, divertida e prazerosa de aprender. O 
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lúdico vem como o diferencial para a educação que necessita 

de mudança, de novidade, de estímulo e incentivo. 

Diante todas as ações pedagógicas e pibidianas, 

A LUDICIDADE também necessita que haja estudos e 

preparação para executar esse ato exigindo preparo de quem 

faz uso desse material pedagógico, que resulta em reflexões e 

inovações a partir do contato com a realidade escolar e não 

somente dos bancos das universidades. 

Através da formação acadêmica podemos está 

contribuindo para o processo de ensino e aprendizado das 

crianças de forma lúdica, na qual está atrelada a teoria e 

prática na formação de cidadãos de uma forma que o aluno 

aprenda brincando. 

É através das brincadeiras que podemos analisar 

o modo de expressa de cada criança, ela propaga seus medos, 

sentimentos, dúvidas e também aprende a distinguir regras de 

ordens, e também que cada coisa tem seu lugar e maneira de 

acontecer, o espaço lúdico é o local onde o indivíduo pode 

criar imaginar, onde qualquer coisa pode se torna um 

brinquedo e passar a ter um novo sentindo e uma nova 

maneira de utilizar, e nas brincadeiras que podemos 

desenvolver vários papeis sociais, aprendendo assim a 

respeitar as regras existentes dentro de nossa sociedade. 
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ANEXO 

Figura 01: Montagem de quebra- cabeça 

 

Figura 02: Atividade com bambolê 
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Figura 03: Contação de história 
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RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo refletir e relatar as 
experiências vividas no estágio da disciplina Estágio 
Supervisionado II, da faculdade UNINASSAU – Unidade 
Parnaíba, possibilitando aos acadêmicos de Pedagogia associar 
teoria e prática, como também contribuir para a construção da 
identidade profissional. A experiência se deu em uma turma de 
1º ano do Ensino Fundamental nos anos iniciais. Nela buscou-
se desenvolver e despertar o gosto pela leitura dentro da prática 

                                                             
72 Artigo produzido na disciplina de Estágio Supervisionado II, na 
área de atuação do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, realizado 
nas instituições formais de ensino da rede pública do Município de 
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73 Acadêmica do curso de Pedagogia da Faculdade UniNassau, 
Unidade Parnaíba-PI; cursando o 6 bloco; E-mail: 
fsa_maria@hotmail.com. 
74 Orientadora: Profª Especialista em Docência do Ensino Superior, 
Licenciada em Pedagogia e Filosofia. Professora da Faculdade 
Maurício de Nassau. – Unidade de Parnaíba; E-mail: 
ms.ls10filo@gmail.com. 
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pedagógica. O estágio é composto por três partes distintas: 
primeiramente realizamos a observação participativa, seguindo 
para intervenção e culminância do projeto, no qual focamos em 
abordar a leitura como fator primordial para o desenvolvimento 
do ensino aprendizagem. Para contribuir com nossa pesquisa 
bibliográfica contamos com os teóricos: PIMENTA (2004), 
EMÍLIA FERREIRO (2000). Sabemos que as adversidades de 
uma escola pública são essenciais na preparação do estudante 
de pedagogia em formação para a realidade na qual enfrentará 
na sua futura atuação profissional. O estágio nos proporciona 
ter orientação na maneira de agir e aprimorar a prática docente, 
essas aprendizagens são de suma importância para o processo de 
formação docente. 

Palavras Chaves: Estágio Supervisionado. Formação Docente. 
Identidade Profissional. 

ABSTRATC 
The purpose of this article is to reflect and report on the 
experiences of the Internship Supervisioned Stage II course at 
UNINASSAU - Parnaíba Unit, enabling Pedagogy students to 
associate theory and practice, as well as contribute to the 
construction of professional identity. The experience occurred 
in a class of 1st year of elementary school in the early years. In 
it, we sought to develop and awaken a taste for reading within 
pedagogical practice. The internship is composed of three 
distinct parts: first, we conduct participatory observation, 
following the intervention and culmination of the project, in 
which we focus on approaching reading as a key factor for the 
development of teaching learning. To contribute with our 
bibliographical research we count on the theorists: PIMENTA 
(2004), EMÍLIA FERREIRO (2000). We know that the 
adversities of a public school are essential in preparing the 
student of pedagogy in formation for the reality in which they 
will face in their future professional performance. The 
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internship provides us with guidance on how to act and improve 
the teaching practice; these learning are of paramount 
importance for the teacher training process. 

Key Words: Supervised Internship. Teacher Training. 
Professional Identity. 

1 INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho fundamenta-se nas 

experiências vivenciadas no estágio supervisionado no Ensino 

Fundamental dos anos iniciais, numa determinada escola 

pública no munícipio de Parnaíba-PI, turma de 1º ano, turno 

tarde com total de 22 alunos matriculados. A escola funciona 

nos turnos: manhã, tarde e noite, possui uma quantidade de 230 

alunos. 

O Estágio Supervisionado representa uma 
significativa contribuição para o pedagogo em processo 
formativo, pois possibilita um posicionamento crítico reflexivo 
do futuro profissional da educação. Tendo como objetivo, 
observar, analisar e descrever as práticas no cotidiano escolar, 
por meio das atividades desenvolvidas dentro da sala de aula, 
com a oportunidade de aprimorar os conhecimentos adquiridos, 
aliando teoria e prática, dentro da realidade escolar pública na 
qual encontramos nos dias atuais. Além disso, 

[...] pode-se dizer que o estágio curricular 
supervisionado pretende oferecer ao futuro 
licenciado um conhecimento do real em 
situação de trabalho, isto é diretamente em 
unidades escolares dos sistemas de ensino. É 
também um momento para se verificar e 
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provar (em si e no outro) a realização das 
competências exigidas na prática profissional 
e exigíveis dos formandos, especialmente 
quanto à regência. Mas é também um 
momento para se acompanhar alguns aspectos 
da vida escolar que não acontecem de forma 
igualmente distribuída pelo semestre, 
concentrando-se mais em alguns aspectos que 
importa vivenciar. É o caso, por exemplo, da 
elaboração do projeto pedagógico, da 
matrícula, da organização das turmas e do 
tempo e espaço escolares (BRASIL, 2008, p. 
10). 

Sabe-se que a disciplina de estágio 
supervisionado é obrigatória, mas vale ressaltar que tal 
atividade é de suma importância e essencial para que o 
acadêmico possa confirmar sua opção profissional e 
principalmente adquira novos conhecimentos e novos olhares 
da prática pedagógica, como esclarece a lei do estágio de nº 
11.788/2008, no artigo 1º - parágrafo 2º: 

O estágio visa o aprendizado de competências 
próprias da atividade profissional e a 
contextualização curricular, objetivando o 
desenvolvimento do educando para a vida 
cidadã e para o trabalho. (BRASIL, 2008). 

Nessa perspectiva, o desenvolvimento das 
habilidades e competências apresentadas pelo estudante 
durante esta etapa busca ampliar os conhecimentos teóricos e 
metodológicos para o exercício da profissão de forma 
responsável, coerente, respeitando as necessidades e 
particularidades que o estágio supervisionado nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental possui. 

Este trabalho tem como objetivo apresentar os 
relatos e reflexões quanto à experiência do estágio, entre os 
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quais ocorreram diferentes situações que auxiliaram para a 
aprendizagem e construção do conhecimento docente. 

Nesse período de formação do estágio de 
Pedagogia, realizamos nosso trabalho em três etapas distintas: 
iniciando pela observação participativa, seguindo para a 
regência, projeto de intervenção e culminância encerrando a 
atuação no campo de trabalho. 

2 EXPERIÊNCIAS DESENVOLVIDAS NO 

PROCESSO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

NO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ANOS 

INICIAIS 

O presente relato é fruto das experiências 
vivenciadas na disciplina Estágio Supervisionado no Ensino 
Fundamental dos anos iniciais do Curso de Pedagogia, da 
Faculdade UNINASSAU – Unidade Parnaíba, realizada no 
período de 30 de agosto a 09 de outubro de 2018, ocorreu numa 
Escola Municipal da Rede Pública, onde desenvolvemos as 
etapas do estágio compreendido da observação participativa e a 
intervenção, sendo esta as regências e aplicação do projeto na 
área de leitura, em uma turma de 1º ano do Ensino 
Fundamental. 

Esta etapa veio como um desafio, considerando a 
realidade da comunidade escolar, os diferentes níveis de 
aprendizagem, falta de participação e envolvimento dos pais, 
necessidades e dificuldades enfrentadas pelos docentes que ali 
trabalham diariamente, mas que favorece uma significativa e 
imprescindível aprendizagem. Cada nova descoberta e cada 
atividade colocada em prática, serviram para somar ainda mais 
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a formação do futuro pedagogo e acadêmico do curso de 
licenciatura plena em Pedagogia. 

As experiências vivenciadas no campo de 
atuação da sala de aula, oferecem aprendizagem metodológicas 
direcionadas a essa fase da educação, como também uma maior 
compreensão do processo ensino-aprendizagem. 

A partir da concepção pedagógica da escola na 
qual realizamos o estágio, notamos que a escola tem como 
propósito a integração entre sociedade e escola, como também 
a formação do cidadão crítico-reflexivo e participativo. 

Embora haja resistência da família e da 
comunidade em contribuir para este fim, a escola esforça-se na 
adequação de um espaço escolar para todos, buscando a 
participação ativa dos alunos na construção do conhecimento, 
mas infelizmente muitos desses alunos parecem alheios as suas 
próprias habilidades e capacidades, tornando-se estudantes 
inertes e omissos. 

Dentro desse contexto, o papel que a escola 
assume é de agente transformador e socializador da sociedade, 
e foi este olhar que observamos e refletimos no período de 
observação e participação. 

Ao conhecermos a escola e a comunidade escolar 
notamos o grande desafio que enfrentamos durante o período de 
estágio, envolvendo o cotidiano escolar que nos proporcionaram 
a observação e avaliação, a relação professor e aluno 
predominante muitas vezes são de confronto e conflito, aliados 
a falta de estímulos tanto do corpo docente como da família. A 
motivação e o incentivo aos estudos acontecem em poucas 
situações. 

Levando em consideração a realidade da escola, 
torna-se evidente que os momentos vivenciados no estágio são 
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essenciais e enriquecedores para nós graduandos, pois nos 
possibilita aprender, lidar com situações diversas e superar os 
desafios que ao longo do estágio foram surgindo. 

Guerra (1999 p.04) favorece uma reflexão, ao 
afirmar que o “estágio é uma via de mão dupla, onde o 
estagiário precisa da escola, mas ao mesmo tempo o estagiário 
tem que se perguntar qual é a contribuição dele para a escola”. 
Possibilitando, desse modo, compreender que professores-
estagiários têm que levar para a escola uma idealização de 
mudança, ideias inovadoras, aplicando uma prática 
fundamentada em uma teoria autônoma do saber e, que esteja 
estruturado ao projeto de formação crítica e criativo da criança. 
O campo de estágio torna-se a nossa oficina de ensino, 
possibilitando-nos identificar a realidade e, a partir desta 
identificação, elaborar propostas de ação que venham reafirmar 
o trabalho e o entendimento das crianças. 

Na observação participante houve muitos 
elementos que envolveram o cotidiano escolar e que puderam 
ser observados e avaliados. Pode-se perceber, a importância de 
realizar atividades planejadas e elaboradas, fazendo com os 
alunos correspondam positivamente no desenvolvimento da 
aula e no processo de aprendizagem, pois as aulas ministradas 
pela professora titular se davam de maneira simplificada, sem 
muita dinâmica ou ludicidade. 

Foi notório o método voltado mais para o 
tradicional. Nas atividades realizadas, utilizava-se pouco ou 
quase nenhum recurso material e concreto, conteúdos expostos 
no quadro, leitura limitada, muito embora a professora 
demonstrasse domínio da turma quanto a manter a ordem e a 
disciplina dos alunos dentro da sala de aula. Assim, como fala 
no Referencial Curricular da Educação Infantil, sobre as 
estratégias motivadoras e dinâmicas, considerando que esta 
prática também se aplica no Ensino Fundamental dos anos 
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iniciais, principalmente numa turma de 1º ano, onde são 
crianças de 6 anos de idade, o lúdico ainda se faz necessário 
dentro da sala aula aperfeiçoando desta maneira os saberes 
escolares. 

A interação social em situações diversas é 
uma das estratégias mais importantes do 
professor para a promoção de aprendizagens 
pelas crianças. Assim cabe ao professor 
propiciar situações de conversa, brincadeiras 
ou aprendizagens orientadas que garantam a 
troca entre as crianças de forma que possam 
comunicar-se, demonstrando seus modos de 
agir, de pensar e de se sentir em um ambiente 
acolhedor e que propicie a confiança e auto-
estima. (RCNEI, 1998. p.31, v.1) 

Dentro dessa perspectiva, as atividades 
desenvolvidas pelo professor precisam ser desafiadoras 
conforme as características dos alunos, mas, também 
articuladas para que todos alcancem o processo de ensino e 
aprendizagem. Os jogos, as brincadeiras, dentre outras, podem 
ser aproveitadas como estratégias didáticas de interação e de 
interdisciplinaridade, e quando planejadas, orientadas pelo 
professor, modificando assim as situações de aprendizagem 
significativas. 

A partir das experiências vivenciadas no estágio 
anterior de educação infantil considerávamos estar aptos a 
realização de mais uma regência, porém nossa surpresa nos 
deparamos com situações bem adversas, começando pela faixa 
etária que é em média entre 6 e 7 anos, o contexto escolar e da 
comunidade, situações estas que exigiam um maior 
posicionamento diante da turma e impor umas regras mais 
rígidas para o pleno desenvolvimento de todas as etapas que 
requer a construção da identidade e da personalidade das 
crianças nessa fase escolar. 
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O contato do estagiário com o professor regente 
é sempre benéfico, pois ao chegarmos à escola, nós 
graduandos, estamos cheios de conhecimentos teóricos 
adquiridos na faculdade dispostos a colocar em prática tudo 
aquilo que idealizamos, partindo da elaboração de planos de 
aula, projeto de intervenção, as orientações repassadas pelo 
professor orientador, sem falar na expectativa daquele 
momento. 

Ao primeiro contato com os alunos, pode-se 
perceber a alegria e a curiosidade de verem novos professores 
em sala de aula, com novas propostas fazendo-os saírem de sua 
rotina, o que tornou mais fácil fazer amizades com as crianças e 
criar vínculos com elas. Buscávamos dar carinho e atenção sem 
ultrapassar os limites da disciplina e da seriedade que o estágio 
requer. 

Durante o período de intervenção pedagógica que 
se deu nos dias 24/09 a 09/10, no horário das 13h ás 17h. 
Começamos a semana seguindo a rotina estabelecida pela 
professora titular, como leitura de uma história, atividade em 
folha impressa, livro didático e conteúdo passado no quadro de 
acrílico. Dentro dessa rotina, fomos estabelecendo novas 
práticas sempre preocupados com a participação ativa dos 
alunos. 

Dentro da disciplina de Língua Portuguesa as 
atividades eram sempre voltadas para prática da leitura, 
estimulando e aperfeiçoando os diferentes níveis de escrita. 
Trabalhando com algumas letras do alfabeto, foi possível 
confeccionar cartazes com recortes e colagem, procurando 
através de jornais e revistas as palavras encontradas pelos alunos 
de acordo com a letra em foco, como também foi realizado um 
ditado estourado, dentro de cada balão havia uma palavra na 
qual a criança deveria ler para as demais crianças escreverem 
no caderno a palavra estourada. Em outro momento, elaborou-
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se uma exposição de diversos gêneros textuais direcionando 
principalmente a notícia de jornal, de maneira que os alunos 
pudessem identificar qual dos diversos tipos de gêneros seria a 
notícia de jornal na qual era o tema estudado. Observamos que 
a participação e interação dos alunos superavam nossas 
expectativas, demonstrando compreensão e entendimento dos 
temas abordados em sala de aula. 

Na disciplina matemática, buscamos trazer 
objetos concretos para facilitar o raciocínio e os cálculos, por 
exemplo quando o conteúdo a ser estudado era sobre sistema 
métrico trouxemos uma balança, fita métrica e outros objetos 
como uma maneira das crianças manusearem e conhecerem 
cada um deles. Alguns desses objetos eram desconhecidos para 
muitos dos alunos, mas foi algo que despertou neles a 
curiosidade de tocar e tentar utilizar cada um dos objetos 
métricos que foram expostos durante a aula. Realizou-se ainda 
atividades utilizando tampas de garrafas pet, material dourado, 
jogo de dominó. 

Nas demais disciplinas como Ciências, História e 
Geografia realizamos atividades como simulação do trânsito no 
dia a dia, foram confeccionados carros de papelão, faixa de 
pedestre e os sinais do trânsito, tudo com intuito de realizar 
uma pequena encenação de como funciona o trânsito na cidade. 
A participação e interação dos alunos nessa atividade foi 
motivo de grande alegria, estavam entusiasmados e dedicados 
na realização da tarefa; ao trabalhar o conteúdo alimentação 
saudável, preparou-se uma salada de frutas na sala de aula, de 
maneira que as crianças fossem capazes de presenciar como era 
feita a salada de frutas, quais as frutas utilizadas e ainda foi 
possível degustar a sobremesa. A realização dessas ações se 
deu pelo fato de propor sair da rotina, oportunizando as 
crianças vivenciarem outras experiências, e o desenvolvimento 
do letramento no campo educacional. 
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No decorrer da realização da regência, notamos o 
quanto as aulas estavam mais prazerosas, realizando atividades 
pedagógicas lúdicas que os fazem sair do rotineiro. 
Percebemos através dos olhares dos alunos que sentiam 
animados e curiosos pela descoberta do novo aprendizado. 
Sendo assim: 

O olhar dos alunos eles dizem, com absoluta 
naturalidade sobre o andamento de tudo. 
Aprender a ler seus olhos, os olhos dos seus 
alunos são espelhos de branca de neve: dizem 
tudo o que você perguntar. Não estamos 
entendendo, não tenho interesse, estou 
adorando, você fala alto demais, não estou 
ouvindo. (KARNAL, 2012, p. 22) 

No percurso do estágio é necessário aprender a 
observar o olhar, os gestos, as atitudes e saber lidar com as 
diferentes situações. 

Foi apresentado desde o início da intervenção o 
projeto de leitura no qual trabalhamos diariamente. O tema do 
projeto trabalhado foi: “Ler é viajar”, valorizando a 
importância da leitura na vida do estudante, fazendo perceber 
que é possível soltar a imaginação e viagens em diferentes 
épocas e lugares, aprimorar a comunicação. A criança consegue 
desenvolver melhor suas ideias e opiniões, facilita a livre 
expressão de suas emoções. 

Realizamos algumas ações voltadas para a leitura 
e escrita, dentro do livro escolhido: O Bicho Carpinteiro da 
autora Cláudia Cotes, através da sacola de leitura, focando na 
importância do ato de ler como habilidade e competência 
indispensável para o aluno em seu ensino aprendizagem e para 
o letramento, trabalhamos as habilidades cognitivas, afetivas e 
motoras. 



84
7	

EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 847 

Dentre as ações realizadas podemos citar: 
apresentação da história trabalhada – O Bicho Carpinteiro, 
ilustração da história, soletrando as palavras, bingo das letras, 
música do bicho carpinteiro, piquenique da leitura, jogo da 
memória. Para suceder com as atividades, utilizamos diversos 
recursos, entre eles: caderno de atividades, lápis de escrever, 
lápis de cor, tesoura, cola, cartazes, frutas, livros e caixa de som. 

Procuramos trazer aulas mais dinâmicas, 
voltadas para o letramento, dialogando e interagindo com a 
turma, trazendo atividades significativas para a realidade dos 
alunos. Assim, chegamos a culminância do projeto onde, 
realizamos um momento de grande participação e socialização 
entre turmas e professores, as turmas cada uma dentro de suas 
limitações e possibilidades realizaram atividades voltadas para 
a leitura, a satisfação dos alunos estava estampada em cada 
rosto, em cada olhar atento, cada gesto de agradecimento e 
assim finalizamos a culminância do projeto distribuindo 
lembranças e lanche. Para nós, ficou a consciência do pleno 
dever cumprido, nossos objetivos foram alcançados, saímos 
acreditando que deixamos uma marca positiva na vida de cada 
aluno. Portanto, 

Ensinar quer dizer ajudar e apoiar os alunos a 
confrontar uma informação significativa e 
relevante no âmbito da relação que 
estabelecem com uma dada realidade, 
capacitando-o para reconstruir os significados 
atribuídos a essa realidade e essa realização. 
(ANTUNES, 2007, p. 30). 

Tentamos analisar o processo de 
desenvolvimento dos educandos com os quais trabalhamos, 
incentivando e cativando os processos que são favoráveis para as 
interações entre elas mesmas, dentro e fora da escola, 
respeitando cada um dentro da sua individualidade e 
capacidade. 
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Sabemos que as experiências não são suficientes 
para tornar-nos professores, mas oferecem componentes 
significativos que auxiliam a aprimorar outros saberes, a buscar 
novos desafios na elaboração da nossa identidade profissional, 
como exercício contínuo na formação dos futuros pedagogos. 
Sobre as contribuições, Pimenta faz a seguinte reflexão: 

Através do exercício da profissão o graduando 
terá a oportunidade de trabalhar os conteúdos 
e as atividades do estágio no campo de seu 
conhecimento especifico, que é a Pedagogia-
ciência da educação – e a Didática – que 
estuda o ensino e a aprendizagem, percebem 
que os problemas e possibilidades de seu 
cotidiano serão debatidos, estudados e 
analisados à luz de uma fundamentação teórica 
e, assim, fica aberta a possibilidade de se 
sentirem coautores desse trabalho. O estágio 
passa a ser um retrato vivo da prática docente 
e professor – aluno terá muito a dizer, a 
ensinar, a expressar sua realidade e de seus 
colegas de profissões, de seus alunos, que 
nesse mesmo tempo histórico vivenciam os 
mesmos desafios e as mesmas crises na escola e 
na sociedade. Nesse processo, encontram 
possibilidade para ressignificar suas 
identidades profissionais, pois estas, como 
vimos, não são algo acabado. (PIMENTA 
2004, p. 127) 

Nessa perspectiva, podemos perceber que a 
concepção da identidade profissional, as experiências obtidas 
no estágio garantem ao estagiário seu entendimento de que a 
identidade profissional será ajustada através das vivências e das 
experiências ao longo de seu caminho profissional. Vale lembrar 
que Freire falava (1996, p. 47) que, “ensinar não é transferir 
conhecimentos, mas criar possibilidades para a sua produção 
ou sua construção”. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este trabalho foi de grande importância para a 

formação dos acadêmicos de Pedagogia, sendo durante esse 
momento que a teoria estudada na faculdade foi aliada a 
vivência de diversas experiências para o futuro profissional da 
educação. A contribuição do estágio é grande relevância e 
contribui de forma significativa, pois nos coloca em contato 
direto com a realidade escolar atual. 

A educação básica divide-se em etapas, sendo o 
Ensino Fundamental a segunda fase, está sendo obrigatória 
para crianças a partir dos seis anos de idade, objetivando o 
desenvolvimento do cidadão centrado na capacidade de 
aprender, compreender a sociedade em que vive, formação de 
valores e atitudes, como também preparar para a próxima etapa 
de ensino. 

Nesse sentido, o ensino fundamental assume um papel 
essencial para o crescimento das crianças, preparando-as para 
exercerem a cidadania. Diante da realidade que nos 
encontramos diariamente como uso da tecnologia desorientado 
e desigualdade social, é um grande desafio resgatar valores e 
vínculos familiares. É a partir desse momento, nos anos 
iniciais, onde os alunos constroem sua identidade, tornando 
cidadãos reflexivos dentro da sociedade que estão inseridos, 
onde podem compreender com mais clareza seus direitos e 
deveres e serem capazes de mudar e transformar seu cotidiano. 

Assim, é a dimensão do estágio na formação do 
pedagogo, pois é através das experiências que os acadêmicos 
de pedagogia, constroem sua identidade profissional. A atuação 
durante o estágio se deu com muita segurança e confiança para 
o pleno desenvolvimento das aulas, tudo o que ocorreu no 
campo da sala da aula muito contribuiu para a nossa 
aprendizagem e aperfeiçoamento. Momentos significativos que 
marcaram nossa trajetória, os vínculos ali criados e 
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demonstrados levaremos conosco, trocas de carinho e respeito 
que nos estimulam e nos certificam que estamos traçando os 
caminhos certos nas nossas escolhas, mesmo nas situações de 
conflitos presenciadas que nos fizerem refletir sobre as 
dificuldades enfrentadas, refletir sobre o quanto algumas 
crianças são carentes de atenção, amor, dedicação, estímulo e 
quando nos colocarmos à disposição de inserir afetividade 
dentro desse contexto as situações podem mudar, podem ter um 
final diferente e melhor. 

Concluímos o estágio supervisionado no Ensino 
Fundamental anos iniciais, as práticas vivenciadas confirmam 
que o conhecimento teórico necessita dialogar com a prática, 
que o aluno aprende com maior facilidade quanto é levado a 
refletir e sentir aquilo que a aprendizagem significativa pode 
proporcionar, quanto o professor saí do comodismo e busca 
novas metodologias fazendo com os alunos se sintam motivados 
a aprender. A prática da sala nos trouxe aprendizagens únicas, 
enriquecedora e gratificantes, oportunizando a nós estudantes 
de Pedagogia novos olhares no desenvolvimento metodológico, 
voltados para esta etapa da educação básica, aperfeiçoando 
novos conhecimentos sobre o processo de ensino. 
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SOBRE SUAS PRÁTICAS: ESCOLA 
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TERESINA-PI 
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Pós-Graduação em Psicopedagogia 
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do Vale do Acaraú – UVA. 

RESUMO 
A alfabetização é um tema amplo e bastante envolvente, pois é 

a base para a formação de indivíduos críticos, capazes e 

competentes para a vida em sociedade. Alfabetizar requer 

conhecimentos, habilidades e atitudes de leitura também por 

parte do professor. Nesse sentido, este estudo bibliográfico e de 

campo, com abordagem qualitativa busca analisar o processo 

de alfabetização na Escola Municipal Cristina Evangelista em 

Teresina-PI, identificando as práticas pedagógicas dos 

professores e a proposta pedagógica da escola nesse sentido, 

além de conhecer, na visão dos professores, as dificuldades do 

ensino da leitura e da escrita. Como técnica de pesquisa 

utilizou-se questionário aplicado aos 5 (cinco) sujeitos da 

pesquisa, sendo 02 pedagogos e 03 professores, bem como 
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observação direta em sala de aula. Contribuíram com o estudo 

autores como Barbosa (1994), Ferreiro (1999), Soares (2003), 

Cócco e Hailer (1996) e outros. O estudo revelou um 

distanciamento entre o discurso e as práticas dos sujeitos, aulas 

monótonas e sem atrativos. A escola desenvolve projetos na 

área, embora a pesquisadora não tenha tido acesso a eles. 

Palavras-chave: Alfabetização. Práticas docentes. 
Dificuldades 

ABSTRACT 
Literacy is a broad topic and quite engaging as it is the basis 

for the formation of critical individuals, capable and competent 

for life in society. Literacy requires knowledge, skills and 

attitudes also read by the teacher. In this sense, this 

bibliographical study and field, a qualitative approach seeks to 

analyze the process of literacy in the School Hall Cristina 

Evangelista in Teresina, PI, identifying the pedagogical 

practices of teachers and pedagogical school in that sense, 

besides knowing, in the view of teachers, the difficulties of 

teaching reading and writing. As a research technique was used 

questionnaire to five (5) research subjects, 02 teachers and 03 

teachers as well as direct observation in the classroom. 

Contributed to the study authors as Barbosa (1994), Smith 

(1999), Soares (2003), Cocco and Hailer (1996) and others. 

The study revealed a gap between the discourse and practices 

of individuals, classes dull and unattractive. The school 
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develops projects in the area, although the researcher did not 

have access to them. 

Keywords: Literacy. Teaching practices. Difficulties 

Silvia Maria de Oliveira Ribeiro Especialista em Pedagogia – 

FAP. PI cursando pós – graduação em Psicopedagogia Clinica 

e Institucional com Docência Superior orientada pela Prof.ª 

Virginia de Sá e Palis²Geógrafa-UNITRI-MG. Especialista em 

Gerontologia Social-UFPI. Prof.ª do PTIA-UFPI. Prof.ª da 

Rede Particular de Ensino 

INTRODUÇÃO 

A alfabetização é um tema amplo e bastante 

envolvente, pois é a base para a formação de indivíduos 

críticos, capazes e competentes para a vida em sociedade. 

Acredita-se que o ambiente alfabetizador é 

fundamental e importante no desenvolvimento da criança, pois 

desperta nela a curiosidade de descobrir o mundo da leitura e 

da escrita. A leitura e a escrita são processos contínuos e 

interligados, sendo impossível falar de um sem envolver o 

outro. 

As atividades de leitura e escrita baseadas somente no 

livro didático são desprovidas de sentido, e alheias ao 

funcionamento da língua, contrastando com as novas condições 

impostas por uma sociedade letrada. Alfabetizar requer 

conhecimentos, habilidades e atitudes de leitura também por 
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parte do professor, pois este deve conhecer e utilizar estratégias 

que promovam a qualidade da aquisição da linguagem pelos 

alunos. 

Muitos indivíduos deixam os bancos escolares sem ler 

e compreender o texto lido, configurando o analfabetismo 

funcional, ainda tão presente na realidade brasileira. Nesse 

sentido, este estudo bibliográfico e de campo, com abordagem 

qualitativa buscou analisar o processo de alfabetização 

desenvolvido na Escola Municipal Cristina Evangelista em 

Teresina-PI, identificando as práticas pedagógicas dos 

professores e a proposta pedagógica da escola nesse sentido, 

além de conhecer, na visão dos professores, as dificuldades do 

ensino da leitura e da escrita. 

Como técnica de pesquisa utilizou-se questionário 

aplicado aos 5 (cinco) sujeitos da pesquisa, sendo 02 

pedagogos e 03 professores, bem como observação direta em 

sala de aula. Nortearam os questionários e a análise dos dados 

às concepções sobre leitura e escrita, metodologia de ensino, 

orientações pedagógicas do Projeto Político Pedagógico da 

Escola e, dificuldades enfrentadas pelos educadores. 

Contribuíram com o estudo autores como Barbosa (1994), 

Ferreiro (1999), Smolka (1999), Soares (2003), Cócco e Hailer 

(1996) e outros. Espera-se contribuir para subsidiar futuros 

estudos sobre a alfabetização e a importância das práticas 

docentes nesse contexto. 
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1 A ESCRITA AO LONGO DO TEMPO 
O processo histórico do desenvolvimento da escrita é 

um fator de difícil entendimento, pelo fato de quase não existir 

registro ou datas para indicar quando e como foi o seu 

aparecimento. Acredita-se que a escrita tenha se originado a 

partir dos simples desenhos de ideogramas. Sabe-se que, no 

mundo antigo, ela surgiu num momento histórico caracterizado 

pelo desenvolvimento simultâneo de elementos diversos do 

qual chamamos civilização. 

No entanto, as artes e outros fatores que fazem com 

que as civilizações evoluam, não existiriam sem a escrita. 

Barbosa (1994, p.34) afirma: que, “a escrita é considerada um 

marco de passagem da pré-história para a história”. Inferindo 

que, 
A escrita, contudo, vai surgir pela primeira 
vez no mundo antigo, num momento histórico 
caracterizado pelo desenvolvimento 
simultâneo de uma serie de elementos 
diversos, a que chamamos civilização. A 
escrita surge acompanhada de um notável 
desenvolvimento das artes, do governo, do 
comercio, da agricultura, da manufatura, dos 
transportes. Observando os fatores 
geográficos, sociais e econômicos, que 
conduzem ao desenvolvimento de uma 
civilização notamos que o complexo de 
condições que se origina nesse momento 
histórico não poderia funcionar se não 
existisse a escrita (BARBOSA, 1994,p. 34). 

O homem é um ser social e através dos tempos 

comunica-se com gestos, expressões e com a fala. No momento 
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que o homem se comunica ele utiliza signos e estes são 

compreensíveis para outros homens; quando surge essa 

compreensão, há a comunicação, e consequentemente, a 

necessidade de se registrar esta comunicação. Barbosa (1994) 

entende que a escrita apareceu devido à socialização do homem 

e da necessidade da compreensão do sistema de comunicação, 

Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, a escrita 

suméria teve grande influência e se expandiu até o Egito. Esta 

influência estendeu-se para outros povos como o Egeu, onde 

por volta de 2000 antes de Cristo, originaram-se as escritas 

cretenses, aparecendo mais tarde, em Anatólia a escrita 

hieroglífica hitita (BARBOSA, 1994). 

Os sistemas de escrita evoluíram de forma autônoma e 

não sofreram influencias mutuas. As escritas mais antigas são a 

escrita cuneiforme e os hieróglifos, ambos os sistemas de 

escrita criados há cerca de 6 mil anos. Os hieróglifos 

originaram-se no Antigo Egito e a escrita cuneiforme na 

Mesopotâmia (atual Iraque). 

De acordo com Barbosa, 1994, mesmo o Egito tendo 

recebido influência suméria nas produções artísticas e 

religiosas existia muitas distinções entre ambas, uma dessas 

diferenças era a utilização do papiro, uma espécie de caniço 

que eles aproveitavam, cortavam em tiras e fabricavam um 

papel amarelo, macio e resistente. Os egípcios escreviam sobre 
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ele, utilizando uma pena de caniço embebida numa tinta de 

fuligem e água. 

Cada povo do Oriente desenvolveu sinais para a 

compreensão da escrita, alguns povos com 24 e outros com 22 

sinais. Cada um deles representava um único som, assim, esses 

sinais (signos) foram levados por navegadores fenícios aos 

gregos da Jônia e a partir da representação silábica herdada do 

povo semítico ocidental, osgregos desenvolveram o alfabeto. 

Esse alfabeto representa o conjunto de sinais da escrita que 

expressa os sons individuais de uma língua (Barbosa, 1994). 

Vale lembrar que a evolução da escrita é sempre 

marcada por necessidades historicamente determinadas, tendo 

em vista a simplificação, economia e agilidade na sua 

representação. A escrita teve três grandes avanços na sua 

construção: o principio de fonetização, a escrita silábica 

semítica ocidental e o alfabeto grego. 

O alfabeto latino se desenvolveu a partir do alfabeto 

grego. A língua escrita é bastante conservadora e tem um poder 

restrito sobre o desenvolvimento natural de um idioma do que a 

língua falada, pois a forma escrita é mais rígida e convencional 

que a fala cotidiana, na escrita se utilizam certas formalidades 

que não são exigidas na língua falada. 

Sobre isso, Ferreiro (1999) diz que se exige do aluno 

uma pronúncia como a palavra está escrita, invertendo assim as 
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relações fundamentais entre a fala e a escrita: não são as letras 

que se pronunciam de certa maneira, são as palavras que se 

grafam de certo modo. 

A escrita é um elemento fundamental de toda 

civilização evoluída, pois permite os registros necessários a 

uma sociedade organizada. O domínio da escrita está sempre 

associado ao desenvolvimento político-cultural e econômico de 

um povo. Assim, nos países desenvolvidos, o número de 

analfabetos é mínimo, a maioria da população tem acesso à 

escrita, bem como à maioria dos bens que a sociedade produz. 

Já nos países considerados subdesenvolvidos, o índice de 

analfabetismo é grande, principalmente nas classes sociais 

menos favorecidas (FERREIRO, 1999). 

O alfabetizado é aquele que foi ensinado e convencido 

pelo processo escolar de alfabetização que, para ler, basta seguir 

com os olhos linha por linha o texto escrito, tentando transformar 

cada letra, sílaba e palavra numa oralidade o que, o mais das 

vezes lhe soa estranho. SMOLKA (1999, p.49) argumenta que: 

O ensinar e o aprender a ler e a escrever se 
deslocam e se diluem nas questões 
disciplinares. Assim sendo, o processo de 
alfabetização como interação e interlocução 
(convivência e dialogo) são totalmente 
desconsideradas. A alfabetização, na escola, 
contrasta violentamente com as condições de 
leitura e escrita, movimentação e saturação de 
estímulos sonoros e visuais fora da escola. A 
leitura e a escrita produzidas pela escola 
pouco têm a ver com as experiências de vida e 
de linguagem das crianças 
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Ferreiro e Teberosky (1985) apontam que, os métodos 

de alfabetização e os procedimentos de ensino baseados em 

concepções adultas, não estão de acordo com os processos de 

aprendizagem e as progressões das noções infantis sobre a 

escrita. Partindo do pressuposto de que a criança é um sujeito 

ativo e conhecedor, as autoras indicam a importância de se 

compreender a lógica interna das progressões das noções 

infantis sobre a escrita, mostrando que as crianças exigem de si 

mesmas uma coerência rigorosa no processo de construção do 

conhecimento. 

2 A ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL 

Como busca da erradicação do analfabetismo no 

Brasil, o ano de 1946 marcou um período muito importante para 

a educação. Neste ano, modifica-se na sociedade brasileira todo 

um patamar em relação à educação, pois o povo, antes 

considerado agrário, não precisava ser letrado para plantar e 

colher. Com o novo modelo industrial, viu-se a necessidade de 

modificação na área educacional, gerando assim a busca de uma 

mão de obra qualificada e alfabetizada. 

Com o novo modelo de produção – o industrial – cria-

se a obrigação da população de ter melhores condições de vida, 

em todos os sentidos, principalmente, na educação. De acordo 

com Barbosa (1994, p.26), com o objetivo de qualificar a 

população para o exercício do voto, 
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[...] 1946 inaugura um período que apresenta os 
maiores índices de expansão da escola básica 
regular visando preparar os novos quadros 
capazes de desempenhar as funções, exigidas 
por uma sociedade que se moderniza; é 
também o inicio de um período de numerosas 
iniciativas em prol da educação de 
adolescentes e adultos, com o objetivo de 
qualificar a população para o exercício do 
voto. 

Depreende-se, então, que os reformuladores da 

educação, além de alfabetizar os jovens e adultos em prol de 

qualificar a população para o novo mercado, visavam também 

qualificá-los para o exercício do voto, configurando a 

manipulação desses indivíduos, diante do poder que era 

exercido na época. 

Para Barbosa (1994), uma característica marcante 

nesta época da expansão educacional foi a improvisação: 

escolas instaladas em barracos e galpões, redução dos turnos 

escolares, programas desarticulados, precária formação do 

professor. Isto porque a oferta de vagas na escola nunca 

correspondeu ao crescimento da população, ficando sempre à 

margem os menos favorecidos. 

Na década de 70, surgem as ações do Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), o que levou muitos 

adultos e jovens a escrever o seu nome e conhecer as letras, 

sendo considerados alfabetizados; o MOBRAL foi extinto em 

1985, dando origem à Fundação Educar. Ferreiro, citado por 

Simonetti (2002, p. 14) afirma: 
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Acredita-se que em pontos percentuais houve 
ema diminuição cabal do analfabetismo, mas 
em termos absolutos existem cada vez mais 
analfabetos no mundo. E se fossem 
considerados os que fazem parte da cultura 
letrada os números seriam assustadores 

No Brasil, é preocupante o número de analfabetos 

existentes, pois de acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2003), a taxa de analfabetismo 

na população de 10 a 14 anos caiu de 11,3% em 1993 para 

3,5% em 2003. Mas já na população com mais de 14 anos – 

jovens e adultos, o percentual de analfabetos é de 10,6%, um 

indicativo inquietante, que demonstra falhas graves no ensino 

público brasileiro. 

Soares (2003) chama a atenção para a última 

avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB, 2003) denunciando que, aproximadamente 33% 

dos alunos com quatro anos de escolaridade são analfabetos, ou 

seja, a criança termina analfabeta a 4ª série do Ensino 

Fundamental. Além do que, os alunos chegam à 8ª série com 

nível de escolaridade insatisfatório. 

3 LER E ESCREVER: ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES PARA 

ALFABETIZAR 
Ao adquirir a habilidade de ler e escrever, o indivíduo 

terá uma melhor compreensão da sociedade e poderá apropriar-
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se dos saberes já alcançado pela humanidade, agindo sobre eles. 

Acredita-se que, desde cedo, a criança já tem contato direto com 

símbolos linguísticos, o que também é considerado um tipo de 

leitura, definida como leitura incidental ou pseudo - leitura. 

Para Cócco e Hailer (1996), a leitura e a escrita são 

instrumentos básicos para o intróito e participação na sociedade 

em que vivemos. Barbosa (2006, p.98) afirma que: 
Em todas as sociedades letradas, aprender a 
ler tem algo de iniciação de passagem 
ritualizada para fora de um estado de 
dependência e comunicação rudimentar. A 
criança aprendendo a ler é admitida na 
memória comunal por meio de livros, 
familiarizando-se com um passado comum que 
lhe renova, em maior ou menor grau a cada 
leitura. 

Ferreiro e Teberosky (1985) constataram que, mesmo as 

crianças que são de setores mais desfavorecidos vivem 

mergulhadas numa cultura letrada, mesmo que seus pais sejam 

analfabetos. A escrita está na rua e em qualquer lugar, por isso 

tem um grande valor social e é um objeto cultural. 

Cócco e Hailer (1996) assinalam que o processo da 

leitura e da escrita tem, para as crianças, como ponto de partida 

os objetos que as cercam e o mundo de informações 

vivenciadas diariamente, no entanto, o indivíduo necessita 

reinventar esse processo para caminhar na reconstrução do 

código linguístico. Quanto mais cedo o contato da criança com 

livros, jornais, cartazes nas ruas, embalagens, TV, informações 
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obtidas quando participa de atos sociais que envolvam ou 

estimulem o ato de ler ou escrever, melhor será o seu 

desempenho na leitura e escrita. 

Ferreiro e Teberosky (1985) confirmam que o 

desenvolvimento do processo da alfabetização acontece dentro 

do próprio ambiente social da criança, mas as informações do 

meio recebidas podem não ser adequadas, portanto, cabe ao 

professor ajudá-la a transformar positivamente esse conteúdo e 

construir o conhecimento. 

De acordo com Ferreiro, (1995), “toda criança passa 

por fases até que seja alfabetizada”. Necessariamente por três 

níveis: pré-silábico, silábico e alfabético que são os principais e 

dois níveis: intermediário I (entre o pré-silábico e o silábico) e 

o intermediário II (entre o silábico e o alfabético). 

No nível pré-silábico, a criança começa a diferenciar 

letras de números, desenhos ou símbolos e reconhecer o papel 

na escrita, a compreender que as letras servem para escrever, 

porém não sabe como isso ocorre. Sente dificuldade em fazer a 

correspondência entre fonema e grafema. Nesse período, a letra 

não tem importância, a palavra que escrever corresponderá ao 

que deseja. Também nesse período, a crianças considera que a 

leitura e a escrita só são possíveis com muitas letras, por isso 

mesmo as palavras monossílabas são recusadas para a leitura, e 

elas acreditam que as letras ou sílabas não se repetem na 

mesma palavra. 
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O nível Intermediário I caracteriza-se por um conflito, 

pois é justamente quando a criança começa a sair do nível pré-

silábico e não consegue compreender ainda a organização do 

sistema linguístico. A escrita começa a se desvincular da 

imagem e os números se distinguem das letras. 

Nesta fase a criança já percebe que, para escrever, se 

exige uma estrutura e que cada sílaba tem o seu som 

correspondente, geralmente, então, há a negação da escrita, e a 

criança diz que não sabe escrever. Esse momento é delicado e a 

criança necessita ser estimulada para que passe rapidamente 

por esta fase (FERREIRO, 1995). 

A autora enfatiza que, no nível silábico, a criança tem 

a hipótese de que cada sílaba corresponde a uma letra que 

acontece com ou sem valor sonoro convencional. Já começa a 

aceitar palavras com uma ou duas letras, isto é, a criança nesta 

fase já se sente um pouco confiante, fazendo a relação entre 

pronuncia e escrita. Quando lhe é proposto escrever uma frase, 

utiliza-se de uma letra para cada palavra, em vez de uma letra 

para cada sílaba, revelando ainda falta definição das categorias 

linguísticas1. Nos níveis anteriores, a criança ainda não 

consegue fazer a sonorização ou fonetização da escrita, porém 

quando se encontra nesse nível, ela consegue desenvolver essa 

hipótese. 

No nível intermediário II, a criança encontra-se mais 

uma vez em um estado conflitante, pois descobre que ninguém 
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consegue ler o que ela escreve o que gera um conflito, podendo 

até mesmo levá-la a um retrocesso para um nível anterior, 

sendo preciso que a criança negue a lógica do nível silábico, (a 

de que cada sílaba corresponde a uma letra) e conheça o valor 

sonoro convencional de algumas letras, a fim de que o processo 

de leitura e escrita avance. 

Já no nível alfabético, a criança conhece o valor 

convencional de todas ou de quase todas as letras, juntando-as 

para que formem sílabas e palavras. A criança escreve 

foneticamente, ou seja, faz a relação entre som e letra, no 

entanto não escreve ortograficamente, sendo esta questão outra 

etapa a ser desenvolver posteriormente. Quando a criança 

atinge essa fonetização, pode-se dizer que houve a superação 

básica do conflito em torno das características do nível 

anterior.Soares (2003, p.16) entende a alfabetização como: 

[...] um processo de representação de fonemas 
em grafemas (escrever) e de grafemas em 
fonemas (ler) [...] Sem dúvidas a 
alfabetização é um processo de representação 
de fonemas em grafemas, e vice-versa, mas é 
também um processo de compreensão/ 
expressão de significados por meio do código 
escrito. Não se consideraria “alfabetizada” 
uma pessoa que fosse apenas capaz de 
decodificar símbolos visuais em símbolos 
sonoros, ”lendo”, por exemplo, silabas ou 
palavras isoladas como também não se 
considerariam ‘alfabetizada’ uma pessoa 
incapaz de, por exemplo, usar adequadamente 
o sistema ortográfico de sua língua, ao 
expressar-se por escrito. 
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Outra característica desse nível é a dificuldade que as 

crianças encontram ao construírem suas fases, separar as 

palavras, escrevendo-as de maneira emendada, de acordo com 

o ritmo frasal, isso ocorre justamente pela ênfase dada à 

fonetização da sílaba. 

É importante que o professor conheça os níveis e 

acompanhe a criança na passagem de um nível para outro e sua 

evolução, mesmo porque o tempo que a criança leva para 

passar de um nível de conhecimento a outro é muito variável, 

necessitando que o professor constantemente reflita para uma 

compreensão mais eficaz. 

Nesse processo de construção da escrita, Crossi (1990) 

entende que a passagem pelos níveis de escrita não acontecem 

totalmente de maneira linear, porque a criança poderá avançar 

para outro nível, como também poderá de repente regredir. 

Desse modo, o autor considera a ordem parcial, porque certas 

noções específicas de cada nível podem ser adquiridas em uma 

ordem ou noutra, evidenciando que certas noções seguem uma 

ordem, entretanto nem todas. 

Segundo Ferreiro (1995), é importante, no processo de 

alfabetização, que o professor conheça o nível em que se 

encontra seu aluno, estabelecendo com a criança uma relação 

de afeto e confiança, para que ela sinta-se à vontade. Nos testes 

com o aluno, as palavras a serem escolhidas devem pertencer 

ao mesmo grupo semântico, sendo uma palavra monossílaba e 
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uma dissílaba, que será a escolhida para a construção da frase, 

uma trissílaba e uma polissílaba. Em assim agindo, a autora 

afirma que, ao analisar o teste, o professor poderá entender 

melhor o que a criança pensa e como está construindo a relação 

entre fala e escrita. 

O professor como mediador do processo de escrita e 

da leitura, poderá proporcionar atividades que possam ajudar a 

criança a superar o nível anterior e avançar para outro nível; 

para isso a sala de aula deverá ser um ambiente alfabetizador, 

possuindo portadores de textos como: jornais, revistas, livros 

de historias, embalagens, jogos com letras, rótulos, receitas, 

textos, parlendas tornando o ambiente rico, estimulador. 

O aluno deverá ter acesso ao alfabeto, que poderá ser 

construído com diversos materiais, até mesmo de papelão, e é 

nessa interação que a criança despertará pela leitura e escrita, 

interiorizando aos poucos, de maneira prazerosa, a sua 

importância. Nesse ambiente dinâmico, acontecerão as 

produções de escrita que podem ser de forma individual ou 

coletiva, sempre valorizadas pelo professor. Em grupo, as 

crianças confrontam suas hipóteses com os colegas, trocam 

ideias, pensam no que vão escrever o que facilita o seu 

desenvolvimento. Para Soares (2003, p.95), o professor então 

estimulará mais os alunos e apresentará sempre desafios 

utilizando vários métodos, 
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É preciso não ter medo do método; diante do 
assustador fracasso escolar, na área da 
alfabetização, e considerando as condições 
atuais de formação do professor alfabetizador, 
em nosso país, estamos sim, em busca de um 
método que seja o resultado da determinação 
clara de objetivos definidores dos conceitos, 
habilidades, atitudes que caracterizam pessoas 
alfabetizada, numa perspectiva psicológica, 
linguística e também social e política; que seja 
ainda o resultado da opção pelos paradigmas 
conceituais (psicológicos, linguísticos, 
pedagógico) que trouxeram uma nova 
concepção dos processos de aprendizagem da 
língua escrita pela criança, compreendendo 
esta como sujeito ativo, que constrói o 
conhecimento, e não ser passivo, que 
responde a estímulos externos; que seja 
enfim, o resultado da definição de ações, 
procedimentos, técnicas compatíveis com 
esses objetivos e com essa opção 
teórica.(SOARES, 2003,P. 95). 

Desenvolver esse método e a prática da escrita 

espontânea é também uma maneira de fazer com que a criança 

pense sobre aquilo que irá escrever e desafiá-la a colocar esse 

pensamento no papel. A escrita, à sua maneira, favorecerá a 

criança uma reflexão entre a fala e a escrita; no entanto, esse 

trabalho deve ser desenvolvido de forma gradual e, no inicio, o 

professor encontrará resistência por parte das crianças, tendo 

que se dedicar a cada uma, um processo trabalhoso, mas 

significativo. Ferreiro (1995, p.16) confirma esse ponto de 

vista:ao afirmar que. 
Os indicadores mais claros das explorações 
que as crianças realizam para compreender a 
natureza da escrita são suas produções 
espontâneas, entendendo como tal as que não 
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são o resultado de uma cópia (imediata ou 
posterior). Quando uma criança escreve tal 
como acredita que poderia ou deveria escrever 
certo conjunto de palavras, está nos 
oferecendo um valiosíssimo documento que 
necessita ser interpretado para poder ser 
avaliado.(FERREIRO, 1995,p.16). 

Segundo, Smolka (1999), o professor, ao vivenciar 

junto com as crianças suas escritas, aprende a ‘ler’ o que a 

criança rabisca, desenha, escreve e, além de ouvi-la, 

compreende o modo de aprender da criança. Ler e escrever nas 

classes de Educação Infantil, principalmente na série da 

alfabetização tem que ser uma prática constante. Desta forma, 

o professor não pode ficar unicamente com o papel de leitor na 

sala de aula, deve também ser ouvinte da leitura da criança. 

A leitura infantil é um instrumento pedagógico 

relevante na fase da alfabetização, bem como nas outras séries 

que a antecedem, proporcionando o desenvolvimento da 

linguagem e contribuindo para que a criança perceba a diferença 

entre a linguagem falada e a linguagem escrita. Sendo assim, é 

um desafio para o professor tornar a leitura um prazer e realizá-

la cotidianamente. 

Smolka (1999) infere ainda que a literatura infantil 

constitui um importante mediador no processo de aquisição da 

escrita. Nesse sentido, a autora sugere trabalhar este material 

com as crianças no sentido de estimulá-las a ler e escrever de 

várias formas, proporcionando-lhes um maior contato com 

histórias e contos infantis. 
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Na tradição de alfabetização da maioria dos países do 

mundo encontram-se dois livros: um é a cartilha e outro, o livro 

de leitura. A cartilha é o método do ensino da decodificação ou 

decoreba das sílabas e o alfabeto; o livro de leitura serve para 

estimular a fluência e o hábito da leitura entre as crianças. 

Barbosa (1994, p.54) identifica e discorre sobre o caráter 

transitório da cartilha: 
Cartilhas são livros didáticos infantis 
destinados ao período da alfabetização. Daí 
seu caráter transitório, limitando-se seu uso à 
etapa em que, na concepção tradicional da 
alfabetização, a criança necessita dominar o 
mecanismo considerado de base na 
aprendizagem da leitura e escrita. A cartilha 
apresenta um universo de leitura bastante 
restrito, em função mesmo de seu objetivo: 
trata-se de um pré-livro, destinado a um pré-
leitor. A cartilha limita-se então ao ensino de 
uma técnica de leitura, entendendo-se essa 
técnica como decifração de um elemento 
gráfico em um elemento sonoro. E a iniciação 
da criança ao mundo da escrita e, nessa 
iniciação ela deve aprender a identificar os 
sinais gráficos. (letras silabas, palavras) e 
associá-los aos sons correspondentes. A 
cartilha, coerente com os postulados das 
metodologias tradicionais, parte da crença de 
que, ensinando-a a decodificar e a codificar, a 
criança aprende a ler e 
escrever.BARBOSA,1994, p.54.) 

As cartilhas retratam a codificação e a decodificação, 

sendo apenas um instrumento de ensino, uma metodologia 

utilizada pelo professor, e não um suporte da aprendizagem. As 

cartilhas trazem procedimentos ultrapassados e concretizam o 

modelo tradicional, tornando o ensino da leitura uniforme, 
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cumulativo e homogêneo. Apesar das duras criticas feita por 

pesquisadores e estudiosos em alfabetização, as cartilhas 

continuam a ser utilizadas por quase todos os docentes das 

escolas brasileiras. 

Vale aqui lembrar que a cópia é de grande 

contribuição dentro do processo de aquisição da lectoescrita, 

despertando na criança a curiosidade de analisar como as letras 

são e quais sons existem nas palavras copiadas, qual a letra 

inicial, qual a letra final. No entanto, Smolka (1999) afirma que 

a cópia é uma atividade da aprendizagem da leitura e escrita, 

porém não é a única, nem a principal. De acordo com a autora, 

a cópia é útil desde que o professor a use como uma estratégia 

inovadora, onde o aluno possa refletir em cima do que está 

copiando. Esse ato, conseqüentemente,trará informações sobre 

o sistema de escrita e fornece condições para que a criança 

reflita e levante hipóteses enquanto vê, copia e avalia o 

resultado obtido. 

A escrita e a leitura são essenciais na formação do 

indivíduo crítico e capaz de atuar na sociedade, portanto vale à 

pena desafiar as crianças, embasando o processo da sua 

aprendizagem. Estratégias ricas e diversificadas utilizadas 

pelos professores conseguem estimular as crianças e torná-las 

mais confiantes para o ato de ler e escrever. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO 

PESQUISADO 
A pesquisa, na sua primeira parte, constou de um 

levantamento bibliográfico pertinente ao tema para em seguida 

situar-se no campo empírico da investigação: a Escola 

Municipal Professora Cristina Evangelista foi fundada no ano 

de 1987, e está situada na Rua Piracuruca, no Bairro Três 

Andares, Vila São José da Costa Rica, zona Sul de Teresina. 

No inicio contava com seis salas de aula destinadas a 

uma clientela de 1º a 4º séries funcionando no turno diurno e 

noturno. No intervalo de 1990 a 1995, a escola passou por uma 

reforma e foram construídas mais seis salas de aula, ficando 

duas disponíveis para oficinas. 

A partir de 2003, houve mudanças bastante 

significativas: a implantação de 5º e 8º séries no turno diurno, 

uma reivindicação da comunidade e a melhoria da qualificação 

de 99% dos professores de 1º e 2º blocos pela conclusão do 

curso de Pedagogia. Isso veio contribuir para a melhoria do 

processo ensino e aprendizagem do Ensino Fundamental desta 

escola. 

Atualmente, a escola desenvolve vários projetos, 

dentre eles os: Se Liga, Alfa e Beto, Construindo Bons 

Leitores, Ensinando Valores, Cristina Evangelista 20 anos, 
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alguns ministrados pela SEMEC, outros elaborados pela 

própria escola. Esta escola conta também com o Programa 

Escola Aberta que promove a integração da escola com a 

comunidade, funcionando nos finais de semana e oferecendo 

atividades esportivas, culturais, educativas, etc. 

4. 2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Na pesquisa desenvolvida na escola municipal 

Cristina Evangelista, aplicou-se questionário a cinco sujeitos, 

sendo 02 (dois) pedagogos e 03 (três) professores do 1° ano do 

Ensino Fundamental. Vale ressaltar que não foi permitido à 

pesquisadora o acesso aos documentos da escola. 

Nortearam os questionários os seguintes tópicos: 

concepção sobre leitura e escrita; práticas de leitura e escrita; 

proposta pedagógica da escola em relação à leitura e escrita; e 

dificuldades dos professores no ensino da leitura e escrita. 

Sobre a concepção de leitura e escrita os respondentes assim se 

colocaram: 

A leitura e a escrita estão inter-relacionadas. É 
compreensão e interação com o texto lido 
(Pedagogo A). 

 

É um processo que deve ser aprimorado de 
forma constante, pois nunca devemos deixar 
de serem leitores e escritores (Pedagogo B). 
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A leitura e a escrita são de fundamental 
importância para que o indivíduo tenha visão 
de mundo (Professor A). 

 

Um processo de construção de conhecimento 
resultante de uma aprendizagem significativa, 
cujo papel da escola é propiciar ao aluno o 
exercício da pratica de reflexão e crítica, de 
modo a prepará-lo para atuar na realidade 
(Professor B). 

 

É um processo continuo e que deve ser 
sempre estimulado pelos que ensinam 
(Professor C) 

Observa-se que as respostas dos professores e 

pedagogos convergem no sentido de a leitura e escrita serem 

importantes na vida dos indivíduos, visto que não há melhorias 

sociais sem cidadãos letrados (BARBOSA, 2006). Os 

professores afirmaram que as atividades de leitura e escrita por 

eles utilizadas eram atraentes e diversificadas, conforme 

respostas abaixo: 

Utilizo textos diversificados leitura e narração 
de historia feito pelo professor (Professor A) 

Leio historias interessante diariamente. 
Apresento livros diversos para que os alunos 
leiam. Dramatizo junto com os alunos 
pequenos textos (Professor B) 

 

Levo revistas, jornais, livro de historias pratica 
leitura oral de pequenos textos. Faço 
ilustrações para que eles escrevam frases 
relacionadas às figuras (Professor C) 
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Embora esta afirmação não se presenciasse quaisquer 

destas práticas mencionadas pelos docentes, que utilizaram 

(durante o período de observação da pesquisadora) somente o 

material do livro didático Alfa Beta e, nos outros dias, 

atividades com arte, como pintura e colagem. As aulas 

monótonas e repetitivas contribuem para a desatenção e o 

comportamento indisciplinado dos alunos. Segundo Smolka 

(1999), é preciso analisar as práticas docentes, principalmente 

em relação ao livro didático, que deve ser apresentado ao aluno 

como uma fonte de conhecer o mundo, ao invés de ser apenas 

um objeto de conhecimento no mundo. 

Para Barbosa (1994), as metodologias de alfabetização 

evoluíram de acordo com as novas necessidades sociais, que a 

cada nova configuração exige um novo tipo de pessoa letrada. 

O Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil 

(RCNEI) afirma a necessidade de a instituição de ensino 

disponibilizar recursos que incentivem a leitura e escrita na 

sala de aula (BRASIL, 1998, p155-156): 
Dentre os principais recursos que precisam 
estar disponíveis na instituição, estão os textos 
trazidos para a sala do grupo nos seus 
portadores de origem, isto é, nos livros, 
jornais, revistas, cartas etc. É necessário que 
esses materiais sejam colocados à disposição 
das crianças para serem manuseados 

Para Ferreiro (1999) em relação às cartilhas utilizadas 

em sala é necessário desmistificar tais tipos de materiais, que 
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não só são desnecessários, mas que são, frequentemente, 

contraproducentes. 

No momento em que a criança tem o acesso à língua 

escrita e que ela esteja pronta para a aprendizagem ela é 

facilmente alfabetizada. Por isso, o trabalho docente, a esta 

época deve despertar o interesse da criança de forma dinâmica 

e atraente, considerando que o alfabetizando aprende com 

facilidade, bastando, para isso, ter interesse e ser estimulado. 

Sobre a proposta da escola no que tange à leitura e escrita, os 

sujeitos da pesquisa responderam: 
Na proposta pedagógica da escola estão 
definidas sessões de leitura e produção de 
texto semanalmente, tendo em vista as 
habilidades a serem adquiridas (Pedagogo A) 

A escola coloca como um dos objetivos 
prioritários ‘elevar o nível de ensino e 
aprendizagem dos alunos’ está implícito que 
quer que estes sejam bons leitores e escritores 
(Pedagogo B) 

Um dos objetivos principais da proposta é o de 
melhorar o processo de ensino e aprendizagem 
da escola integrando o aluno no meio social 
como cidadão crítico e participativo capaz de 
transformar sua realidade (Professor A) 

O objetivo da proposta pedagógica é formar 
cidadãos críticos (Professor B). 

Na proposta vem sempre relacionando as 
mudanças e uma delas é o desenvolvimento 
da leitura e escrita, desenvolvendo assim 
alguns projetos de leitura (Professor C) 
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Os respondentes disseram que a escola ajuda e dá 

subsídio pedagógico aos professores, com ênfase para o 

desenvolvimento da leitura e da escrita. No entanto, não foi 

permitido o acesso à Proposta Pedagógica da escola, o que se 

soube foi a partir das falas dos sujeitos. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), o Ensino Fundamental tem como objetivo possibilitar 

aos alunos as seguintes habilidades com a aprendizagem da 

leitura e escrita (BRASIL, 1997, p.103): 
Expressar-se em diferentes situações. Saber 
expressar-se de diferentes maneiras. Conhecer 
e respeitar as variedades linguísticas do 
português falado; Saber distinguir e 
compreender o que dizem diferentes gêneros 
de texto; Entender que a leitura pode ser uma 
fonte de informação de prazer e de 
conhecimento; Ser capaz de identificar os 
pontos relevantes de um texto, organizar notas 
sobre esse texto, fazer roteiro, resumos, índices 
e esquemas; Expressar seus sentimentos, 
experiências, ideias e opções individuais; Ser 
capaz de identificar e analisar criticamente os 
usos da língua como instrumento de 
divulgação de valores e preconceitos de raça, 
etnia, credo ou classe. 

Nesse sentido, faz-se importante que os docentes 

tenham suas práticas de ensinar leitura e escrita embasadas 

numa proposta maior de ensino, com vistas a uma aprendizagem 

significativa. Com relação às dificuldades pertinentes ao ensino 

de leitura e escrita, os sujeitos relataram falta de interesse dos 

alunos e descaso da família. Isso porque, segundo eles, quando 
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as crianças não têm contato com a leitura em casa e os pais são 

analfabetos, ler e escrever não lhes parece importante. 

Cabe lembrar que, mesmo oriundas de famílias 

analfabetas, as crianças, de acordo com Ferreiro e Teberosky 

(1985) vivem mergulhadas numa cultura letrada, pois a escrita 

está na rua e em qualquer lugar, caracterizando-se como um 

objeto cultural. Desse modo, há de se repensar as práticas 

docentes no sentido de atrair estas crianças para o mundo 

letrado, de modo a despertá-las para o prazer de ler e escrever. 

Na alfabetização, o professor, tendo em vista o 

desenvolvimento da leitura e da escrita poderá propor novas 

atividades, tornando a sala de aula um ambiente propício à 

integração e a participação dos alunos. Isto é possível 

incitando-os a trazerem para as aulas revistas, jornais, bulas de 

remédio, rótulos, textos, despertando sua curiosidade para ler e 

escrever como forma de compreender e atuar no mundo. Não se 

formam bons leitores se as crianças não tiverem um contato 

intimo com os textos, havendo inúmeras formas de despertar 

nas crianças o interesse e o gosto pela leitura, basta que as 

estimule de maneira correta. 

Sobre o desenvolvimento de projetos de leitura e 

escrita nas escolas, o RECNEI (BRASIL, 1998, p. 153-154), 

destaca os que trabalham com a linguagem e os que fazem uso 

do registro escrito como forma de interseção entre conteúdos, 
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Os projetos permitem uma interseção entre 
conteúdos de diferentes eixos de trabalho. Há 
projetos que visam o trabalho especifico com 
a linguagem, seja oral ou escrita, levando em 
conta as características e funções próprias do 
gênero. Nos projetos relacionados aos eixos de 
trabalho é comum que se faça uso do registro 
escrito como recurso de documentação 

Os respondentes afirmaram que a escola desenvolve 

vários projetos de leitura e escrita, sendo: Projeto Construindo 

Bons Leitores, Vivendo a Poesia, (5° ano), Aprendendo 

Brincando (1° ano), que envolvem leituras diversificadas e 

produção textual. Os projetos citados pelas educadoras não 

foram disponibilizados pela escola, portanto não houve como 

ratificar as afirmações das mesmas. 

No que se refere ao projeto de leitura para estimular o 

aluno a ler e escrever, o resultado é sempre satisfatório, pois 

incentiva a participação dos discentes, fazendo com que 

interajam com toda a escola, incentivando a 

interdisciplinaridade. Os sujeitos da pesquisa julgam que se 

aprende a ler em interação com o\s outros e de forma 

sistematizada: 
Aprende-se a ler em interação com os outros, 
desde que se tenha algo sistematizado 
(Pedagogo A). 

É necessário, que alguém saiba ler, se 
disponha a alfabetizar e incentivar para que 
continue sendo leitor e escritor (Pedagogo B). 

Para uma educação formal o necessário é que 
a criança frequente a escola, pois aprenderá a 
importância da aprendizagem (Professor A). 
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Na antiguidade não existia a instituição escola 
e as pessoas aprendiam tendo apenas um 
mentor para auxiliá-los (Professor B) 

A aprendizagem institucional é necessária, 
mas não quer dizer que o individuo só 
aprenderá se frequentar a instituição escola 
(Professor C). 

Observa-se, nas falas dos pedagogos e professores, que 

a maioria admite que não só se aprende a ler e escrever na 

escola, mas que a mesma é necessária para formalizar e 

sistematizar o processo. Para Ferreiro (1995, p.20-21), 

No decorrer dos séculos, a escola (como 
instituição) operou uma transformação da 
escrita. Transformou-se de objeto social em 
objeto exclusivamente escolar, ocultando ao 
mesmo tempo suas funções extraescolares: 
precisamente aquelas que historicamente 
deram origem à criação das representações 
escritas da linguagem. É imperioso (porém 
nada fácil de conseguir) restabelecer, no nível 
das práticas escolares, uma verdade 
elementar: a escrita é importante na escola 
porque é importante fora da escola e não o 
inverso. 

Depreende-se, então, que se restabeleça nas práticas 

escolares, segundo a autora, o ensino da leitura e escrita de 

modo a situá-las no contexto social, já que a escola tomou-as 

para si como objeto de uso exclusivo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A alfabetização é o primeiro passo de um processo 

para o desenvolvimento do leitor crítico e consciente. 

Alfabetizar e letrar na escola são desafios que os professores 
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enfrentam no cotidiano de sua práxis, pois ensinar as crianças 

para que possam expressar-se de maneira competente exige, do 

educador, uma postura positiva em relação às propostas 

pedagógicas e a aplicação das suas práticas. 

Portanto, o professor, enquanto mediador desse 

processo deve estimular seus alunos utilizando textos 

interessantes, cujos conteúdos contemplem o mundo da 

criança, como: histórias infantis, receitas culinárias, literatura 

infantil e outros. Nesse sentido, a sala de aula é muito 

importante, pois se caracteriza como um ambiente 

alfabetizador por excelência, devendo ser agradável, visto que, 

expor as crianças às praticas de leitura e escrita significa 

oportunizar a sua participação em situações nas quais a escrita 

e a leitura se faça necessárias, isto é, nas quais tenham uma 

função real de expressão e comunicação. 

Constatou-se que os professores da escola pesquisada 

reconhecem o importante papel da leitura e escrita para o 

indivíduo e tentam ser construtivos no desenvolvimento desse 

processo na prática docente. Todavia, ainda utilizam meios 

tradicionais para alfabetizar, conforme observações da 

pesquisadora. 

Em relação à proposta pedagógica de ensino da 

leitura e escrita na Escola Municipal Cristina Evangelista, os 

respondentes afirmaram existir projetos que envolvem a 

alfabetização, embora não se possam concretizar as respostas 
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como positivas, pois a pesquisadora a eles não teve acesso. A 

metodologia utilizada pela escola é a Alfa Beta, método 

Fônico, que deixa muito pendente a escrita, preocupando-se 

mais com o desenvolvimento da leitura. Isto não quer dizer que 

o método seja falho ou ineficaz, mas o professor deve utilizar 

outros meios para que a escrita seja também exercitada. 

As dificuldades relatadas pelos sujeitos da pesquisa na 

prática de alfabetizar dizem respeito à falta de interesse dos 

alunos e descaso da família. Isso porque, segundo eles, quando 

as crianças não têm contato com a leitura em casa e os pais são 

analfabetos, ler e escrever não lhes parece importante. Em 

momento algum mencionaram a necessidade de aulas atrativas 

e prazerosas como ferramentas importantes no processo de 

alfabetização. 

É essencial que os professores alfabetizadores sejam 

reflexivos com relação às suas práticas pedagógicas, bem como 

sensíveis a apreensão de possibilidades e alternativas de leitura 

e escrita no seu fazer em sala de aula, indo além de atividades 

repetitivas e desprovidas de sentido para as crianças. Nesse 

sentido é que acreditamos que essa pesquisa possa subsidiar 

futuros estudos sobre o processo de desenvolvimento da leitura 

e escrita. 
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O POETA DA ROÇA, DE PATATIVA DO 
ASSARÉ: Uma questão de variação linguística75 

 

Vanessa de Souza Pereira76  

Patrícia Araújo Lima77 
 

Resumo: Tendo em vista que a língua é um sistema vivo e que 

por isso sofre modificações, o presente artigo busca explicitar 

os principais fundamentos da Sociolinguística – ciência que 

estuda a língua e sua relação com a sociedade – partindo do 

estudo em sala de aula na turma da 3º série “A” do Ensino 

Médio sobre um dos maiores nomes da poesia nordestina do 

século XX, Patativa do Assaré, que há muito vem contribuindo 

para os estudos na área e constitui um dos maiores 

representantes do dialeto e da cultura popular nordestina. Após 

                                                             
75 Artigo interdisciplinar, abrangendo as disciplinas 
Sociolinguística e Estágio Supervisionado, apresentado ao 
curso de Letras Português – UESPI, em parceria com o 
Programa Residência Pedagógica – CAPES. 

76 Acadêmica do curso de Letras-Português da Universidade 
Estadual do Piauí – UESPI. Pós-graduanda em  Estudos 

Linguísticos e Literários – Instituto Prominas. Atuante no 
programa Residência Pedagógica. Atuou no PIBID de 03/17 a 
02/18. Email: nessasp18@gmail.com. 

77 Acadêmica do curso de Letras-Português da Universidade 
Estadual do Piauí – UESPI. Atuante no programa Residência 
Pedagógica. Email: ttriciaraujjo@gmail.com. 
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uma pesquisa biobibliográfica e uma discussão acerca do 

preconceito linguístico, analisou-se a poesia O poeta da roça, 

música que retrata a vida difícil do homem caipira. Para esta 

análise, considerou- se as variações linguísticas presentes no 

texto e algumas palavras inseridas em seus versos foram 

comparadas às que representam a norma culta. O resultado 

deste estudo foi considerado sucedido, visto que, ao final da 

aula, a maior parte dos alunos conseguiu identificar regras em 

algumas construções que divergem da língua considerada 

padrão. Demonstraram uma maior reflexão quanto à 

competência linguística, ou seja, a adequação do discurso às 

diversas situações comunicativas. Ratificou-se que o 

preconceito linguístico se baseia na falta de conhecimento a 

respeito da língua portuguesa e seus dialetos e que se 

caracteriza muito mais por uma estigmatização dos grupos 

pertencentes às classes sociais que não detêm poderes sócio- 

políticos, do que por serem propriamente constituintes de um 

falar diferenciado da norma considerada padrão. Este trabalho 

desenvolveu-se a partir de fundamentações teóricas de 

respeitáveis estudiosos da área da sociolinguística que 

contribuíram para a definição dos principais segmentos 

apresentados aqui: Alkmim (2012), Bagno (2008), Bortoni-

Ricardo (2004), Monteiro (2000). 

Abstract: Considering that language is a living system and that 

is why it undergoes modifications, the present article seeks to 

explain the main foundations of Sociolinguistics - science that 
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studies the language and its relation with the society - starting 

from the study in the classroom in the 3rd grade “A” of High 

School on one of the greatest names of northeastern poetry of 

the 20th century, Patativa do Assaré, which has long 

contributed to studies in the area and constitutes one of the 

greatest representatives of dialect and popular culture in the 

Northeast. After a biobibliographic research and a discussion 

about the linguistic prejudice, the poet poetry of the garden was 

analyzed, music that portrays the difficult life of the 

countryman. For this analysis, we considered the linguistic 

variations present in the text and some words inserted in their 

verses were compared to those that represent the cultured 

norm. The result of this study was considered successful, since, 

at the end of the class, most students were able to identify rules 

in some constructions that differ from the standard language. 

They showed a greater reflection on the linguistic competence, 

that is, the adequacy of the discourse to the diverse 

communicative situations. It was ratified that linguistic 

prejudice is based on the lack of knowledge about the 

Portuguese language and its dialects and that is characterized 

more by a stigmatization of the groups belonging to the social 

classes that do not have socio-political powers, than by being 

properly constituent of a differentiated speech of the norm 

considered standard. This work was developed from 

theoretical foundations of respected scholars of the area of 

sociolinguistics that contributed to the definition of the main 
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segments presented here: Alkmim (2012), Bagno (2008), 

Bortoni-Ricardo (2004), Monteiro (2000). 

Palavras-chave: O poeta da roça. Patativa do Assaré. Variação 
linguística. 

INTRODUÇÃO 
Segundo Alkmim (2012), a Sociolinguística é a 

ciência que possui como objeto de estudo a língua falada e 

considera os aspectos sociais para compreender como a língua 

funciona em diversas comunidades de fala. “[...] uma 

comunidade de fala se caracteriza não pelo fato de se constituir 

por pessoas que falam do mesmo modo, mas por indivíduos 

que se relacionam, por meio de redes comunicativas diversas, e 

que orientam seu comportamento verbal por um mesmo 

conjunto de regras” (ALKMIM, 2012, p. 31). 

Partindo deste pressuposto, considera-se que cada 

comunidade de fala possui uma variação linguística que 

representa a sua cultura e identidade. Neste trabalho uma das 

muitas variedades da língua portuguesa do Brasil será exposta e 

analisada, como forma de desconstruir o mito da língua única – 

abordada por Bagno em sua ilustre obra A língua de Eulália 

(2008) – e ainda, que existem línguas ou variedades inferiores. 

Desse modo, este artigo tem como objetivo fundamental 

abordar a Sociolinguística a partir do poeta popular Patativa do 

Assaré; especificamente, analisar sua composição O poeta da 

roça, evidenciando as variações linguísticas que constituem 
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seu texto apontando algumas regras do português não-padrão, 

afinal, como Bagno costuma defender em seus livros, “na 

língua nada é por acaso”. Este artigo compara o dialeto caipira 

ao português considerado padrão, abordando também o 

preconceito linguístico. Para tanto, será realizada uma pesquisa 

biobibliográfica sobre o poeta Patativa do Assaré e um estudo 

sobre as principais vertentes da Sociolinguística gerando uma 

correlação com os dados analisados. 

BIOBIBLIOGRAFIA 
Antônio Gonçalves da Silva, popularmente conhecido 

como Patativa do Assaré (1909- 2002), grande poeta e 

repentista brasileiro, um dos principais representantes da arte 

popular do país. Segundo Frazão (2018), com uma linguagem 

simples, porém poética, representava a vida sofrida e árida do 

sertão. Projetou-se nacionalmente com o poema Triste Partida 

em 1964, musicado e gravado por Luiz Gonzaga. Seus livros, 

traduzidos em vários idiomas, foram tema de estudos na 

Sorbonne, na cadeira de Literatura Popular Universal. 

Patativa nasceu no sítio Serra de Santana, pequena 

propriedade rural de sua família, no município de Assaré, no 

Sul do Ceará, como ele mesmo conta em seu livro Inspiração 

nordestina: 

Quando completei oito anos fiquei órfão de 
pai e tive que trabalhar muito, ao lado de meu 
irmão mais velho, para sustentar os mais 
novos, pois ficamos em completa pobreza. 
Com a idade de doze anos, frequentei uma 



89
1	

EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 891 

escola muito atrasada, na qual passei quatro 
meses, porém sem interromper muito o 
trabalho de agricultor. Saí da escola lendo o 
segundo livro de Felisberto de Carvalho e 
daquele tempo para cá não frequentei escola 
nenhuma. (ASSARÉ, 2003, p. 11). 

Patativa ficou cego, ainda criança, do olho direito por 

consequência de uma doença conhecida como Dor-d’olhos. 

Estudou pouco, até a sexta série, contudo com o moderado 

conhecimento que tinha, fora aperfeiçoando sua leitura e 

escrita, lia tudo o que lhe aparecia, livros de poemas, contos, 

romances, os grandes clássicos da língua portuguesa: Camões, 

Bocage, Gonçalves Dias, Olavo Bilac, Castro Alves, Casimiro 

de Abreu, Padre Antônio Tomás, Guimarães Passos, entre 

outros. Com as portas da literatura se abrindo, apaixonou-se 

por poesia, com 13 anos já fazia pequenos versos, logo depois 

compraria uma viola para adentrar no campo dos repentes. 

Já na fase adulta, Patativa do Assaré foi ao Pará 

acompanhado de um parente, José Alexandre Montoril, a 

convite de um tabelião, José Carvalho, pois este estava 

trabalhando na publicação de um livro de sua própria autoria, O 

matuto cearense e o caboclo do Pará, no qual há um capítulo 

referente à Patativa, que passou cinco meses cantando ao som 

da viola em companhia dos cantadores locais. Começou a ser 

conhecido por seus repentes e versos, começou a viajar por 

várias cidades do Nordeste, e diversas vezes se apresentou na 

Rádio Araripe. Nessa época, incorpora o Assaré ao seu nome, 

Frazão (2018) nos traz a curiosidade sobre o apelido de 
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Patativa, “que surgiu porque suas poesias eram comparadas 

com a beleza e a graciosidade do canto dessa ave nativa da 

Chapada do Araripe”. 

Entre 1930 e 1955, Patativa permanece na 
Serra de Santana, quando compõe a maior 
parte de sua poesia. Nessa época, passa a 
declamar seus poemas na Rádio Araripe, 
quando é ouvido pelo filólogo José Arraes, 
que o ajuda na publicação de seu primeiro 
livro, “Inspiração Nordestina” (1956), onde 
reuniu vários de seus poemas. (FRAZÃO, 
2018, p. 2). 

Patativa, mesmo continuando sua vida de agricultor na 

Serra de Santana, estava sempre atento com os fatos políticos 

do país, captando com tamanha sensibilidade as angústias e 

vitórias de seu povo, sua obra Inleição Direta 84 durante o 

regime militar, lhe rendeu críticas vindas dos militares e 

chegou a ser perseguido, contudo não se identificava com 

partidos quaisquer. 

Quando cheguei aqui na Serra de Santana, 
continuei na mesma vida de pobre agricultor; 
depois casei com uma parenta e sou hoje pai 
de numerosa família, para quem trabalho na 
pequena parte de terra que herdei de meu pai. 
Não tenho tendência política, sou apenas 
revoltado contra as injustiças, que venho 
notando desde que tomei algum conhecimento 
das coisas, provenientes talvez da política 
falsa, que continua muito fora do programa da 
verdadeira democracia. (ASSARÉ, 2003, 
p.12). 
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Patativa do Assaré viu seus poemas serem publicados 

em jornais e revistas, publicou inúmeros folhetos de cordel. 

Seus versos foram reunidos em diversos livros, entre eles: 

Cantos da Patativa (1966), Cante lá Que Eu Canto Cá (1978), 

Aqui Tem Coisa (1994), entre outros. Com a produção de 

Fagner, gravou o LP Poemas e Canções (1979). Em 1981 

lançou o LP A Terra é Naturá. Ao completar 85 anos, Patativa 

do Assaré foi homenageado com o LP Patativa do Assaré - 85 

Anos de Poesia (1994), com participação das duplas de 

repentistas Ivanildo Vila Nova e Geraldo Amâncio, e Otacílio 

Batista e Oliveira de Panelas. 

Patativa do Assaré faleceu no dia 08 de julho de 2002, 

em Assaré, por consequência de falência múltipla dos órgãos já 

sem audição e totalmente cego desde o final dos anos 90. 

Patativa e seus poemas nos ajudam a procurar refletir e 

compreender o que seria certo ou errado e o porquê com base na 

sociolinguística, ciência que conheceremos logo a seguir. 

A SOCIOLINGUÍSTICA 
Segundo Alkmim (2012), a Sociolinguística, relacionada 

a área da linguística, e só passou a ser denominada com este 

termo em 1964, em um congresso organizado por William 

Bright, na Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA). 

Este evento foi frequentado por vários estudiosos os quais 

contribuíram para o avanço das pesquisas na área de estudo das 

relações entre língua e sociedade. Entre esses nomes pode-se 
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citar John Gumperz, Einar Haugen, Dell Hymes, John Fisher, 

José Pedro Rona e William Labov, o qual se destacou ao 

publicar em 1963 um importante trabalho que fora realizado na 

ilha de Martha’s Vineyard, no litoral de Massachusetts; onde 

aponta que para se explicar a variação é necessário considerar a 

influência dos fatores sociais neste processo. 

A Sociolinguística a partir de então, se estabelece como 

ciência que possui como objeto de estudo a língua falada e 

considera os aspectos sociais para se compreender como a 

língua funciona em diversas comunidades de fala. “[...] uma 

comunidade de fala se caracteriza não pelo fato de se constituir 

por pessoas que falam do mesmo modo, mas por indivíduos 

que se relacionam, por meio de redes comunicativas diversas, e 

que orientam seu comportamento verbal por um mesmo 

conjunto de regras”. (ALKMIM, 2012, p. 31) ou ainda, 

segundo Lyons (1970) apud Monteiro (2000), uma comunidade 

de fala são todos que utilizam uma determinada língua ou 

dialeto. Já Cezario, sobre a Sociolinguística pontua: 

A sociolinguística é uma área que estuda a 
língua em seu uso real, levando em 
consideração as relações entre a estrutura 
linguística e os aspectos sociais e culturais da 
produção linguística. Para essa corrente, a 
língua é uma instituição social e, portanto, 
não pode ser estudada como uma estrutura 
autônoma, independente do contexto 
situacional, da cultura e da história das pessoas 
que a utilizam como meio de comunicação. 
(CEZARIO; VOTRE. et al. 2008, p. 141) 
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De acordo com Monteiro (2000), não é novidade que há 

uma íntima relação entre língua e sociedade, de modo que a 

possibilidade de uma existir sem a outra torna-se impossível. 

Esta inter-relação é comprovada pelo fato da língua ter como 

principal função servir como veículo de comunicação 

estabelecendo contatos sociais e ainda emitindo informações 

sobre o falante, em que caracteriza seu papel social. Desse 

modo, a língua acaba sendo observada como resultado da 

cultura a qual está ligada, como pontua Monteiro: 

Essa relação, porém, é muito mais profunda do 
que se imagina. A própria língua como sistema 
acompanha de perto a evolução da sociedade 
e reflete de certo modo os padrões de 
comportamento, que variam em função do 
tempo e do espaço. Assim se explicam os 
fenômenos de diversidade e até mesmo de 
mudança linguística, conforme Labov tem 
insistido. E, inversamente, pode-se supor que 
certas atitudes sociais ou manifestações do 
pensamento sejam influenciadas pelas 
características que a língua da comunidade 
apresenta. (MONTEIRO, 2000, p. 16-17) 

Sendo assim, a língua não pode ser considerada 

homogênea e podemos comprovar isto ao considerar os 

diversos dialetos espalhados pelas regiões do Brasil. Consoante 

a Monteiro (2000), a palavra dialeto surgiu em 1565 em um 

texto de Rosard, na literatura francesa, este termo possuía o 

sentido de “falar de uma região”. Já no contexto da 

Sociolinguística possui um sentido amplo que muitas vezes 

geram dúvidas. Para compreender melhor o que é dialeto, pode- 
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se mencionar a língua portuguesa. Constituem dialetos 

diferentes o português do Brasil, de Moçambique, de Angola, 

de Portugal, entre outros países que também utilizam o 

português. Dentro de um país também surgem seus dialetos, no 

caso do Brasil podemos citar o dialeto caipira, o paulista, o 

cearense e assim por diante. Sendo assim, Monteiro (2000) 

esclarece que o termo dialeto pode ser empregado a todas as 

variedades, até mesmo a considerada padrão. 

Alckmin (2012) afirma que a história da humanidade é a 

história de seres organizados em sociedade e detentores de um 

sistema de comunicação oral, ou seja, de uma língua. A 

linguagem sendo um ato social está, é claro, vulnerável às 

variações decorrentes de fatores históricos, sociais e culturais, 

obedecendo “o conjunto de fatores socialmente definidos, com 

os quais se supõe que a diversidade linguística esteja 

relacionada, como”: 

identidade social do emissor ou falantes - 
relevante, por exemplo, no estudo dos dialetos 
de classes sociais e das diferenças entre falas 
femininas e masculinas; 

identidade social do receptor – relevante, por 
exemplo, no estudo das formas de tratamento 
da baby talk (fala utilizada por adultos a se 
dirigirem aos bebês); 

o contexto social – relevante, por exemplo, no 
estudo das diferenças entre a forma e a função 
dos estilos formal e informal, existentes na 
grande maioria das línguas; 
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o julgamento social distinto que os falantes 
fazem do próprio comportamento linguístico e 
sobre o dos outros, isto é, as atitudes 
linguísticas. (ALCKIMIN, 2012, p. 29) 

Ou seja, toda e qualquer comunidade linguística é 

composta de variedades linguísticas, diferentes modos de se 

falar a mesma coisa. Segundo Alkmim (2012), as variações 

podem ser geográficas (diatópica) que está relacionada às 

diferenças linguísticas distribuídas no espaço físico e sociais 

(diastrática) que se relaciona a um conjunto de fatores 

sociocultural da comunidade de fala. No campo das variações 

geográficas, o exemplo de mais fácil assimilação é o português 

de Portugal em relação ao português falado no Brasil, por 

exemplo, quando aqui dizemos cafezinho, em Portugal 

chamam de bica. É fato que não só no campo da diferença 

lexical, mas também na fonética, onde brasileiros pronunciam 

as palavras mais calmamente em relação às pronúncias dos 

portugueses, pois estes costumam suprimir as vogais átonas, 

como “pedaço” (Brasil) e “p’daço” (Portugal). 

No plano fonético: a pronúncia aberta da vogal anterior 

média como em “prémio” ['premju]. No plano gramatical: 

derivações diversas de uma raiz comum, como em ficheiro, 

paragem, bolseiro, que no Brasil correspondem a fichário, 

parada e bolsista; a colocação de advérbios como em “Lá não 

vou” (Portugal) e “Não vou lá” (Brasil). (DIAS, 1959, p. 22 

apud ALKMIM, 2012, p. 34). 
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Em um país de extensa territorialidade como o Brasil, é 

natural que a variação diastrática, que evidencia a influência 

dos fatores socioculturais nas variedades de cada comunidade 

de fala, seja identificada com maior facilidade. Podemos 

destacar alguns desses fatores mais frequentes como: sexo, 

quando percebemos que na fala de mulheres “a derivação de 

vogais como recurso expressivo, como em ‘maravilhoso’” 

(CAMACHO, 1978 apud ALCKMIN, 2012, p. 36). A situação 

comunicativa ou contexto social em que estamos inseridos, 

verificada no ato de elaborar e selecionar o estilo e o que se 

fala de acordo com o ambiente, o grau de formalidade e/ou o 

interlocutor. 

Consideremos, por exemplo, a situação de uma 
defesa de tese, que envolve as mesmas 
pessoas. As diferenças existentes entre as 
duas situações - tema das conversas, local 
etc.- podem fazer com que uma sociedade 
considere adequado utilizar variedades 
linguísticas diferentes ou a mesma. 
(ALCKMIN, 2012, p. 37). 

No fator classe social, onde é evidente que há certa 

segregação com a variedade usada por uma comunidade de fala 

que é subjugada, facilmente identificada, por exemplo, quando 

há uma situação de contraste de conversações, onde um falante 

da área urbana que domina a norma culta e outro que seja da área 

rural e seu estilo de fala “denuncia” sua variedade, aquele 

pergunta “tudo bem?” e este responde “Tô bão”, variedade essa 

que, geralmente, é estigmatizada pelo senso comum e 
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preconceito linguístico. “Quem faz pouco de modo de falar de 

outras pessoas acredita no mito de que o português é uma 

língua única, invariante, e, como tal, uma única forma é a 

correta e as demais nada mais são que erros” (CAMACHO, s/d, 

p. 36). Ainda Camacho nos esclarece: 

O relativismo cultural desenvolvido pela antropologia do início do século XX 
passou a analisar cada civilização por si mesma, sem estabelecer comparação 
entre os diferentes tipos de cultura; apesar disso, o preconceito de que há 
línguas e variedades superiores desafortunadamente se mantém e é mais grave 
ainda, quando, em nome dele, atribui-se a crianças socialmente desfavorecidas 
a incapacidade de manifestar raciocínio lógico em virtude do “português 
capenga” que empregam. (CAMACHO, s/d, p. 37) 

Ou seja, em qualquer sociedade existem variedades que 

são consideradas de prestígio, não por sua estrutura em si, mas 

por seu grupo de falantes e em que posição social se encontram. 

“O que chamamos de norma padrão é o resultado de uma 

atitude social ante a língua, que se traduz, de um lado, pela 

seleção de um dos modos de falar entre os vários existentes na 

comunidade e, de outro, pelo estabelecimento de um conjunto 

de normas que definem o modo ‘correto’ de falar” 

(ALCKIMIN, 2012, p. 40). O preconceito linguístico está 

intimamente ligado à essa ideia de superioridade de uma 

variedade linguística em detrimento de outra. Quando nos 

deparamos, por exemplo, com um turista do Sudeste que viaja 

ao nordeste a passeio, é notória a diferença no trato social que 

este sotaque carrega em sua variedade, Alkmim esclarece: 
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Para a sociolinguística, a natureza variável da 
língua é um pressuposto fundamental, que 
orienta e sustenta a observação, descrição e a 
interpretação do comportamento linguístico. 
As diferenças linguísticas, observáveis nas 
comunidades em geral, são vistas como um 
dado inerente ao fenômeno linguístico. A não 
aceitação da diferença é responsável por 
numerosos e nefastos preconceitos sociais e, 
neste aspecto, o preconceito linguístico tem 
um efeito particularmente negativo. 
(ALKMIM, 2012, p. 42) 

Cabe aos usuários de uma determinada língua fazer 

valer de suas variedades linguísticas consideradas não-padrão, 

como também dominar o uso da variedade considerada padrão 

para os casos de eventuais formalidade e/ou situações 

comunicativas que exigem a mesma. No caso dos poemas de 

Patativa, que é o objeto de estudo deste trabalho, percebemos 

que seu trato da língua consegue atingir seu objetivo, que é o 

de ser entendido e compreendido, o que vale na sua 

musicalidade e sensibilidade, como veremos nesta análise. 

ANÁLISE DE O POETA DA ROÇA 
O dialeto caipira é muitas vezes considerado feio e 

antiquado, esta visão caracteriza o preconceito linguístico que 

está demasiadamente presente no cotidiano gerando uma 

desvalorização desta variedade que, no ponto de vista da 

sociedade, contraria o português considerado padrão. Embora 

isso ocorra, verificamos muitos artistas defensores de seus 

dialetos e mesmo que inconscientemente lutam por espaço, 

contribuindo para a erradicação, ou pelo menos amenização da 



90
1	

EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 901 

discriminação linguística. Patativa do Assaré é um exemplo, 

em suas composições enaltece o falar nordestino, do homem 

sofrido e trabalhador; valoriza a sua oralidade que foi 

transmitida nos versos de O poeta da roça, foco desta análise: 

O poeta da roça 

Sou fio das mata, cantô da mão grossa, Trabáio 
na roça, de inverno e de estio. A minha chupana 
é tapada de barro, Só fumo cigarro de páia de 
mío. 

Sou poeta das brenha, não faço o papé De argum 
menestré, ou errante cantô Que veve vagando, 
com sua viola, Cantando, pachola, à percura de 
amô. 

Não tenho sabença, pois nunca estudei, Apenas 
eu sei o meu nome assiná. 

Meu pai, coitadinho! vivia sem cobre, E o fio do 
pobre não pode estudá. 

Meu verso rastêro, singelo e sem graça, Não 
entra na praça, no rico salão, 

Meu verso só entra no campo e na roça Nas 
pobre paioça, da serra ao sertão. 

Só canto o buliço da vida apertada, Da lida 
pesada, das roça e dos eito. 

E às vez, recordando a feliz mocidade, Canto 
uma sodade que mora em meu peito. 
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Eu canto o cabôco com suas caçada, Nas noite 
assombrada que tudo apavora, Por dentro da 
mata, com tanta corage Topando as visage 
chamada caipora. 

Eu canto o vaquêro vestido de côro, Brigando 
com o tôro no mato fechado, Que pega na ponta 
do brabo novio, Ganhando lugio do dono do 
gado. 

Eu canto o mendigo de sujo farrapo, Coberto de 
trapo e mochila na mão, Que chora pedindo o 
socorro dos home, E tomba de fome, sem casa e 
sem pão. E assim, sem cobiça dos cofre luzente, 
Eu vivo contente e feliz com a sorte, Morando no 
campo, sem vê a cidade, 

Cantando as verdade das coisa do Norte. 

(ASSARÉ, 2018) 

O poeta reproduz nesses versos, a realidade do caboclo 

do interior. Não estudou porque seu pai não tinha dinheiro e 

muito cedo teve que trabalhar na roça para tirar seu sustento. 

Embora não tenha estudado, aprendido mais sobre a 

linguagem, o eu-lírico possui um domínio com as palavras, 

transforma sua vivência em poesia O homem caipira da canção, 

tem a consciência de que seus versos não entram em lugares da 

elite, por ser versos considerados simples. Neste ponto verifica-

se a divergência social, que é refletida também na língua. 

O “poeta da roça” por ser representante de uma classe 

mais baixa não teve estudo, ou seja, esteve distante da cultura 
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de letramento estando inserido apenas no domínio de seu lar, 

onde há o predomínio da oralidade e que segundo Bortoni-

Ricardo (2004) o afeto e informalidade fazem-se presentes. 

Esta questão é decisiva para que a variedade presente no texto 

se distancie da considerada padrão, afinal, “enquanto a língua 

falada, viva e elétrica, está se mexendo, se transformando, a 

língua escrita ainda está tentando se acostumar com as 

mudanças que acontecem há muito tempo” (BAGNO, 2008, p. 

81). 

Analisando a canção acima é possível verificar a 

presença de muitas variações. As palavras estio, brenha, 

pachola, cobre, buliço, lida, eito, caboco, caipora, luzente, 

são palavras que representam a variação regional. Esta se 

caracteriza pelas diferenças linguísticas existentes entre falantes 

que moram em regiões distintas. Neste caso, as palavras 

mencionadas sofrem variações, sendo possível compará-las 

com termos utilizados por falantes de outras regiões, os quais 

atribuem o mesmo sentido a outros vocábulos, como podemos 

observar no quadro a seguir: 
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Tabela 1: Variação regional 

 

 

As palavras destacadas de vermelho, além de fazerem 

parte da variação regional (diatópica) também fazem parte da 

variação social, esta por sua vez, define-se por constituir uma 

variedade típica de determinado grupo. Para Bezerra (2011), é 

uma variação relacionada a um conjunto de fatores como a 

classe social, a idade, o sexo ou até mesmo a situação em que 

será empregada. Neste caso levaremos em consideração o fator 

classe social. 

Os vocábulos fio, trabaio, páia, mío, cantô, amô, vê, 

papé, menestré, argum, veve, percura, sabença, assiná, 

estudá, sodade, corage, home, vaquêro, côro, tôro, brabo e 

lugio fazem parte da variação social da camada que possui uma 

variedade considerada estigmatizada pela sociedade pois 

costumam pertencer a um grupo que possui um baixo nível de 

escolaridade ou ainda, constitui a parte da população de baixa-
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renda. Mas isto não significa dizer, para a Sociolinguística, que 

esta variedade é inferior as demais, pois no ponto de vista desta 

ciência não existe inferioridade no que diz respeito a língua. 

Para Gnerre apud Alkmim (2012) o preconceito é mais social 

do que linguístico pois “uma variedade linguística ‘vale’ o que 

‘valem’ na sociedade os seus falantes, isto é, vale no reflexo do 

poder e da autoridade que eles têm nas relações econômicas 

sociais” (GNERRE apud ALKMIM, 2012, p. 39). Seguindo 

esta linha, as palavras mencionadas foram analisadas, como 

forma de demonstrar que elas possuem um sentido lógico em 

sua construção, e que como diria Bagno (2007), “na língua 

nada é por acaso.” Deste modo observemos os vocábulos na 

tabela a seguir: 
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Tabela 2: Variação social 

 
Na tabela há duas variedades que se contrapõem, a 

considerada não-padrão e as respectivas palavras que as 

representam na norma culta da língua portuguesa. 

Correlacionando- as, pode-se observar que há uma mudança 

de uma para a outra. Em fio, trabaio, páia e mío, por 

exemplo, houve uma transformação de /lh/ para /i/ e este 

caso ocorre, segundo Bagno (2008), porque a consoante /λ/ é 
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produzida ao tocar a ponta da língua no palato (céu da boca), 

sendo próxima a região onde é produzida a semivogal /y/. 

“Esta proximidade, e a comodidade maior de se pronunciar o 

“i”, segundo Lausberg, levaram à transformação” (BAGNO, 

2008, p.59). 

Nas palavras cantô, amô, assiná, estudá e vê ocorre 

uma apócope, ou seja, supressão do segmento sonoro /r/ no fim 

da palavra. O mesmo acontece com papé e menestré que 

perdem o /l/. Na percura em relação à procura, houve a troca 

do /o/ pelo /e/ seguido de metátese de /r/ por /e/. Em sodade, 

houve redução do ditongo /au/ por /o/. Bagno em A língua de 

Eulália (2008) esclarece: 

A regra histórica de redução do ditongo AU 
em O não deixou de ser respeitada. É por isso 
que certas palavras do PP que se escrevem 
com Au são pronunciadas com um O em PNP. 
Um dos exemplos mais conhecidos é o da linda 
palavra SAUDADE, que em muitas regiões do 
Brasil é pronunciada sodade. (BAGNO, 2008, 
p. 85) 

As variações home e corage também constituem uma 

regra interessante, a desnasalização das vogais postônicas. 

Segundo A língua de Eulália (2008), na língua portuguesa há 

uma tendência em suprimir a nasalidade das vogais postônicas, 

ou seja, o som nasal das vogais posteriores à sílaba tônica. A 

obra também explica o caso das palavras côro e tôro, que 

sofreram a redução do ditongo OU em O. Algo parecido ocorre 

com vaquêro que de acordo com o quadro, houve a redução do 
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ditongo EI em E. Para Bagno (2008), a assimilação agiu sobre 

ela, pois quando se depara com dois sons que possui algo 

semelhante, ela tende a fazer com que se fundam: 

Neste caso, a assimilação vai agir sobre o 
caráter anterior da semivogal I e da consoante 
R. O som da letra R (...) também é produzido 
naquela região da boca que é chamada de 
anterior, por ficar entre os alvéolos e os 
dentes, quer dizer, na parte mais avançada do 
céu da boca. Por terem este ponto de 
articulação comum é que os sons da 
semivogal I e da consoante R sofrem os 
efeitos da assimilação e se transformam num 
só... (BAGNO, 2008, p. 92) 

O verbo “viver”, quando conjugado na terceira pessoa 

do singular do presente do indicativo na norma culta é “vive”, 

já na variação do poema de Patativa se diz “veve”, por que isso 

ocorre? Podemos conjecturar, empiricamente, duas razões 

possíveis. A primeira trata da convivência com sua 

comunidade de fala, que por sua vez pronuncia a palavra desta 

forma; a segunda é que “veve” pode partir de uma analogia 

advinda de outros verbos terminados em ER como no caso do 

verbo “beber”, que ao ser conjugado na terceira pessoa do 

singular do presente do indicativo vira “bebe”. Assim, ocorre 

também com outros verbos, tais como “crescer”, “vender”, 

“receber”, “vencer”, entre outros. 

Do mesmo modo, ao considerarmos a variação 

“sabença”, nota-se uma semelhança com sua etimologia, que 

de acordo com o Dicio (2018), vem do latim “Sapientia, ae”. 
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Sendo assim, levantando a hipótese de que a palavra sabença é 

uma evolução do latim sapientia, a qual sofreu uma assimilação 

parcial. Conforme Araújo (s/d), a assimilação parcial ocorre 

quando há uma semelhança entre os fonemas do assimilado e 

assimilador, mas não chega a ser igual. Sendo assim, sabença 

configura um arcaísmo por se aproximar mais do latim do que 

da variedade- padrão vigente. “Existe até uma relação bastante 

interessante entre arcaísmo e distância geográfica: quanto mais 

distante de seu local de origem, mais arcaica permanece a 

língua” (BAGNO, 2008, p. 124). Ainda sobre o arcaísmo, 

Bagno afirma: 

Essa mesma relação faz com que a língua das 
zonas rurais seja mais arcaizante do que a 
língua das grandes cidades, onde as 
transformações sociais mais rápidas são 
acompanhadas no mesmo ritmo por 
transformações na variedade linguística. 
Quanto mais antiga a colonização de um lugar, 
mais traços arcaicos sobrevivem na sua língua. 
Por isso, o português do Nordeste brasileiro, 
primeira região a ser colonizada pelos 
portugueses, está muito mais próximo da 
língua falada por Cabral e por Camões do que 
o português de São Paulo, por exemplo. E a 
língua falada na zona rural nordestina é muito 
mais arcaica do que a falada nas grandes 
cidades da região. (BAGNO, 2008, p. 124) 

Ainda considerando a variação social presente no texto, 

pode-se notar construções como: “Das mata”, “Das brenha”, 

“Nas pobre paioça”, “Das roça e dos eito”, “E às vez”, “Suas 

caçada”, “Nas noite assombrada”, “As visage chamada 
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caipora”, “Dos cofre luzente”, “As verdade das coisa do 

Norte”. Elas representam um fenômeno da variedade não-

padrão, que em relação à norma culta tende a ser mais 

econômica e evita as redundâncias de plural, marcando 

somente o artigo, enquanto a variedade considerada padrão 

pluraliza a oração inteira. A personagem Irene em A língua de 

Eulália (2008) explica mais sobre a regra: 

- A regra, como vocês podem ver, tem uma 
hierarquia rígida: a marca indicadora de plural 
é usada apenas no artigo definido. Quando não 
há artigo, ela vai para a primeira palavra do 
grupo a ser pluralizado, que pode ser um 
substantivo [...] ou um adjetivo. Na verdade, a 
marca de número funciona como um “sinal”, 
um “aviso” de que aquele grupo de palavras 
está no plural: por isso ela é sempre usada na 
primeira palavra do grupo. (BAGNO, 2008, p. 
52) 

Após o aprofundamento de algumas palavras retiradas 

da canção O poeta roça, notamos que a língua constitui um 

sistema vivo e que está constantemente em evolução. Demos 

destaque maior para algumas que configuram regras 

importantes para a compreensão de que na língua, segundo 

Bagno (2007), nada é por acaso. A variedade aqui apresentada, 

por sua vez, representa o falar que também possui suas regras e 

que atendem perfeitamente às necessidades linguísticas de seus 

usuários. Sendo assim, esta análise desmistifica a concepção de 

que há um dialeto inferior, como muitos acreditam. 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS 
A oficina A Sociolinguística em O poeta da roça, de 

Patativa do Assaré foi ministrada pelas acadêmicas Patrícia 

Araújo Lima e Vanessa de Souza Pereira. O evento ocorreu nos 

dias 22 e 25 de outubro de 2018, para alunos de nível médio, 

tendo como turma contemplada a 3ª série. A classe conta com 

28 alunos de 16 a 19 anos. 

Inicialmente, houve apresentações de ambas as partes 

para um maior reconhecimento e afinidade. Logo em seguida, 

ocorreu um momento de sensibilização, no qual as ministrantes 

fizeram uso das variedades linguísticas, com o objetivo de 

despertar nos alunos curiosidade e certo estranhamento, tendo 

em vista o uso da variedade não-padrão na posição de 

educador(a) em que se encontravam. Os estudantes foram 

questionados se havia algo diferente nos fatos abordados que 

foram narrados, onde imediatamente apontaram que havia 

discordância mencionando os “erros”, como por exemplo, 

“poblema”, “vrido”, “moiar”, “encarnado”, “nós vai” etc. 

Após essa primeira conversa sobre as variedades 

percebidas, as licenciandas introduziram a história da 

Sociolinguística abordando a teoria, principais estudiosos da 

área, seu objeto de estudo, bem como os objetivos desta 

ciência. As variações da Língua Portuguesa foram expostas 

com muitos exemplos do cotidiano dos alunos, finalizando a 

aula expositiva com discussões a respeito do preconceito 
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linguístico, como resposta, o vídeo Dialeto nordestino – Uma 

resposta ao preconceito, por Bráulio Bessa foi exposto. 

Antes das atividades da oficina serem propostas, uma 

pergunta fora lançada aos alunos: “Se nenhuma língua ou 

variedade pode ser considerada inferior, isso significa que 

podemos utilizar a variedade que quisermos?”. Para auxiliar na 

reflexão dessa questão houve a leitura do texto “Competência 

Linguística: os meninos-lobo”, Claudio de Moura Castro; Os 

alunos foram questionados após a leitura: O que é ser 

competente linguisticamente? Os estudantes, por sua vez, 

deram respostas como: “Saber a gramática”, “Saber o português 

pra falar melhor”. Após a discussão sobre as duas perguntas 

lançadas e o texto lido, os participantes puderam compreender 

que mesmo existindo muitas variedades da língua, elas devem 

ser utilizadas conforme o contexto em que forem empregadas, 

esta adequação do discurso é que torna o falante um 

competente linguístico. 

O texto “O poeta da roça” foi distribuído, após lerem e 

perceberem as variedades linguísticas contidas nele, alguns 

alunos foram convidados a relacionarem em um quadro as 

palavras que pertenciam à variação regional e à variação social 

de acordo com o conceito e entendimento que obtiveram 

durante a aula, havendo assim uma maior assimilação do 

conteúdo abordado. Por conseguinte, os alunos produziram a 
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reescrita de acordo com a norma culta e fizeram a leitura 

compartilhada. 

Ao final da oficina, a ideia de existirem inúmeras 

variedades linguísticas e que o preconceito linguístico está 

mais relacionado ao poder socioeconômico do falante do que à 

forma de se falar, foi reforçada. A música “Chopis Centis”, da 

banda Mamonas assassinas, trouxe maior leveza e 

entretenimento à oficina, acompanhando a letra da música, os 

alunos identificaram palavras de diversas variedades, fixando a 

concepção de Sociolinguística. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise de O poeta da roça, canção de 

autoria do poeta popular nordestino Patativa do Assaré, 

verificou-se o dialeto caipira, constituído das variações 

regional e social. Ao comparar algumas palavras desta 

variedade considerada não-padrão à norma culta, é possível 

compreender que não se trata de erros na língua portuguesa, mas 

variáveis que atendem às necessidades linguísticas de seus 

falantes. 

A variação social é importante para se entender uma 

discrepância no que diz respeito a cultura de letramento e a 

cultura da oralidade inserida em casa. A língua falada sofre 

modificações muito mais rapidamente do que a escrita, e por 

este motivo não se deve esperar que a fala seja tal como as 

regras exigidas por uma norma. Esta aprecia mais a língua 
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escrita do que a falada, concebendo a ideia de que se deve falar 

ao modo como se escreve e não o contrário. A oficina A 

Sociolinguística em O poeta da roça, de Patativa do Assaré 

oportunizou os alunos da 3ª série a refletirem sobre a 

pluralidade da língua e as variações que ela apresenta. Este 

momento levou para a sala de aula uma importante questão 

social, o preconceito linguístico que está demasiadamente 

presente no contexto escolar e fora dele e o quão 

importante é a conscientização de que não existem línguas ou 

variedades inferiores, mas que todas a variações são igualmente 

importantes e representam a cultura e a identidade de cada 

comunidade de fala. Sendo assim, o referido trabalho finaliza 

seus estudos, defendendo que o preconceito linguístico se 

baseia na falta de conhecimento a respeito da língua portuguesa 

e seus dialetos e que se caracteriza muito mais por uma 

estigmatização dos grupos pertencentes às classes sociais que 

não detêm poderes sócio-políticos, do que por serem 

propriamente constituintes de um falar 

diferenciado da norma considerada padrão. 
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O ESTUDO DOS RECURSOS SEMÂNTICOS 
PARA A PRODUÇÃO DE TEXTOS78

 

 

Patrícia Araújo Lima79 

Vanessa de Souza Pereira80 

 

Resumo: apresenta os resultados do projeto desenvolvido na 

turma da 3ª série do Ensino Médio. O trabalho partiu da 

consciência de que a língua portuguesa e sua pluralidade 

constituem um léxico complexo e muitas vezes originam-se, por 

meio do uso de parônimas por exemplo, confusões ao se emitir 

uma mensagem. A preocupação neste momento, é tornar os 

alunos aptos a se comunicarem e inserirem seu conhecimento 

semântico, de forma correta, fazendo um uso adequado dos 

vocábulos nas produções de textos, sejam eles, orais ou 
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escritos. A metodologia adotada foi a da pesquisa-ação que de 

acordo com Miranda (2012), quando desenvolvida no âmbito 

escolar pode contribuir para a superação de obstáculos 

encontrados na sala de aula, averiguando as causas dos 

problemas e elaborando formas de solucioná-los. A ação foi 

realizada por meio de aulas, abordando o uso dos principais 

recursos semânticos refletindo na produção de textos, 

principalmente a dissertação do Enem, considerando que os 

estudantes fariam a prova no ano em que o projeto seria 

desenvolvido. Para tanto, a poesia – gênero literário apreciado 

pela turma – foi também utilizada como forma de estreitar laços 

entre os alunos e o ensino da língua portuguesa. Este trabalho é 

pautado nas pesquisas de teóricos como: Bezerra (2017), Klein 

(2009), Vygotsky (1998), Luria (1979). 

Abstract: Presents the results of the project developed in the 

3rd grade "B" class of the High School. The work started from 

the awareness that the Portuguese language and its plurality 

constitute a complex lexicon and often originate, through the use 

of paraphernalia, for example, confusion when sending a 

message. The concern at this moment is to make students able 

to communicate and insert their semantic knowledge in a 

correct way, making proper use of the words in the productions 

of texts, be they oral or written. The methodology adopted was 

that of action research that according to Miranda (2012), when 

developed in the school context can contribute to overcoming 

obstacles found in the classroom, ascertaining the causes of the 
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problems and developing ways to solve them. The action was 

carried out through classes, addressing the use of the main 

semantic resources reflected in the production of texts, mainly 

the dissertation of Enem, considering that the students would 

take the test in the year in which the project would be 

developed. For that, the poetry - literary genre appreciated by 

the class - was also used as a way to strengthen ties between 

the students and the teaching of the Portuguese language. This 

work is based on the research of theorists such as: Bezerra 

(2017), Klein (2009), Vygotsky (1998) Luria (1979). 

Palavras-chave: Recursos semânticos. Linguagem. Poesia. 

INTRODUÇÃO 
Atentando-se às diversidades encontradas no âmbito 

escolar das mais diferentes naturezas, este trabalho parte da 

consciência de que a língua portuguesa e sua pluralidade 

constituem um léxico complexo e muitas vezes originam-se, 

por meio do uso de parônimas, por exemplo, confusões ao se 

emitir uma mensagem. Faremos um breve estudo dos recursos 

semânticos com o objetivo de explicitar, por meio da análise 

dos dados obtidos na turma da 3ª série do Ensino Médio, o 

possível progresso e melhor desempenho no uso adequado dos 

recursos semânticos, na produção de textos, sejam eles, orais 

ou escritos. 

Segundo Klein (2009), o objetivo da produção do texto 

escrito é tornar o aluno capaz de escrever um bom texto, 
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expressando suas ideias de modo claro e adequado, segundo 

seus objetivos, e levando em conta o interlocutor e o contexto. 

Partindo deste pressuposto, o presente estudo trata-se de uma 

pesquisa-ação, que de acordo com Miranda (2012), quando 

desenvolvida no âmbito escolar pode contribuir para a 

superação de obstáculos encontrados na sala de aula, 

averiguando as causas dos problemas e elaborando formas de 

solucioná-los. Desse modo, visa estimular os alunos a 

conhecerem os principais recursos semânticos abordando, 

também, linguagem no âmbito escolar, linguagem e ideologia e 

literatura, embasando-se em respeitáveis estudiosos da área. O 

referido artigo foi desenvolvido a partir do estudo realizado no 

Centro de Ensino Médio de Tempo Integral Polivalente Lima 

Rebelo. Inicialmente, houve a exposição e sensibilização do 

tema onde uma aula foi ministrada para que os alunos 

pudessem conhecer os principais recursos semânticos. 

Ao longo da aula, foram apresentados textos como 

anedota, dissertação e poesia, esta última tendo um papel 

especial nas atividades posteriormente realizadas. Por fim, fora 

disponibilizado um material para consulta e proposto um 

exercício de fixação para que analisassem alguns aspectos 

semânticos durante a leitura. Estas atividades tiveram como 

objetivo garantir o empenho dos estudantes também nas 

redações do Enem – visto que a turma seria contemplada com o 

exame no mesmo ano do desenvolvimento do projeto – a partir 

do entendimento a respeito dos aspectos semânticos da língua e 
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que, assim, consigam, sem maiores dificuldades, desenvolver 

habilidades que reflitam sobre a mensagem explícita e implícita 

do texto, analisem diferentes gêneros textuais e suas 

especificidades, compreendam a pluralidade e o dinamismo da 

língua, usem os vocábulos adequados, possuam domínio dos 

recursos apropriados para que suas produções sejam 

interpretadas sem equívoco de sentido ou prejuízo de 

entendimento. 

Nesse sentido, a eficácia na produção do texto, o 

manejo da língua, a utilização dos referidos recursos, quando 

necessários, no contexto de produção é importantíssima. Desse 

modo, o professor, também, tem um papel fundamental no 

desenvolvimento dessas habilidades, “articulando 

procedimentos de produção de textos orais com atividades de 

leitura e de registro dos textos dos alunos, o professor promove 

o desenvolvimento da compreensão do que representa a escrita, 

seus usos, formas e recursos”, afirma Klein (2009). 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A fundamentação teórica deste trabalho busca tratar a 

respeito da Linguagem e sua complexidade trazendo respostas 

ao estudo dos recursos semânticos na sala de aula visando um 

melhor desempenho na produção de textos. Apresenta, ainda, o 

uso da Poesia como artifício tanto para a leitura e interpretação 

desta – buscando tratar o texto como muito mais que um 

suporte de análise estrutural – como para análise e 
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compreensão do emprego adequado de alguns aspectos 

semânticos. Para tanto, com base nos estudos de teóricos como 

Ligia Regina Klein; Irandé Antunes; Rodrigo Bezerra, 

Vygotsky. 

O ENSINO DA LINGUAGEM NO ÂMBITO 
ESCOLAR 

Para desenvolver o ensino de linguagem no âmbito 

escolar faz-se necessário o entendimento de alguns conceitos. 

O primeiro é o de língua, que conforme Klein (2009) consiste 

em um sistema aberto, que se estabelece de forma 

concreta a partir da fala, e que por meio de enunciações 

resulta na comunicação verbal entre seus usuários. A fala, 

por sua vez, “consiste no ato discursivo concreto. É a língua na 

sua realização efetiva, como enunciação, como ação 

discursiva” (KLEIN, 2009, p. 53), ou seja, a fala é a forma 

como o indivíduo se comunica de maneira oral, fazendo uso da 

linguagem verbal. Segundo Klein (2009), é importante ter um 

claro entendimento sobre a linguagem, levando em 

consideração suas concepções. A primeira delas, a concepção 

inatista, é entendida por um processo natural, mecânico, nos 

animais e nos seres humanos, embora neste dependa, em certas 

ocasiões, de sua origem familiar e condições socioeconômicas. 

A segunda é a concepção histórico-social, onde a linguagem é 

construída, desenvolvida e aprendida a partir de processos 

históricos e sociais de um determinado grupo: 
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A linguagem é, assim, uma prática social, na 
medida em que a apreensão da realidade se faz 
pelo constante trabalho linguístico. Ela não 
exprime uma passiva adequação ao real, como 
na concepção da linguagem como reflexo, mas 
é um resultado de uma ação nela levada a 
termo. A realidade constitui-se pela linguagem 
que é histórica e coletiva. (FRANCHI; 
FIORIN; ILARI, 2011, p.10) 

Ou seja, os processos naturais que resultam a linguagem 

independem, claro, da ação humana e acontecem por vários 

fatores da natureza. A linguagem como fruto de uma prática 

social, por sua vez, constitui em diversos fatores sociais, 

históricos e culturais. 

Partindo da capacidade natural, biológica, do 

aprendizado, o professor tem o papel de mediador e auxiliador 

da competência já inata do aluno, sendo a introdução da 

linguagem no ensino-aprendizagem uma ferramenta para 

aperfeiçoar algo que acontece espontaneamente: 

Um aspecto importante a ser destacado nesta 
concepção é a noção de que o 
desenvolvimento biopsicológico sempre 
precede e dá suporte à aprendizagem. Nesta 
perspectiva, reduz-se significativamente a 
importância da intervenção pedagógica 
intencional e sistematizada como fator 
fundamental do desenvolvimento, acarretando 
um prejuízo evidente para a formação das 
crianças em geral e, especialmente, daquelas 
crianças cujas famílias vivem em condições 
socioeconômicas nas quais o exercício das 
práticas sociais envolvendo a criança (neste 
caso, mais especificamente a prática 
linguística, nas formas oral e escrita) é menos 
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frequente, diversificado e rico.(KLEIN, 2009, 
p. 16-17) 

A LINGUAGEM E O PENSAMENTO 

Segundo Klein (2009), a comunicação, entendida como 

expressão exterior das ideias, dos sentimentos, do pensamento, 

é uma das funções mais importantes da linguagem, mas não é a 

única, outra função, igualmente importante, é a de permitir a 

representação mental (ou psíquica) da realidade exterior, ao 

nível da abstração. Sendo assim, ao desenvolvermos um 

pensamento, necessitamos, consequentemente, do uso da 

linguagem. Com o concurso da linguagem, portanto, o homem 

não apenas consolida seus laços societários e acumula 

conhecimentos – transmitindo informações – como também 

produz a possibilidade da consciência propriamente humana, 

afirma Klein (2009). 

De acordo com Luria (1979), o homem, baseando-se 

nos códigos da língua, consegue ultrapassar os limites da 

percepção sensorial imediata do mundo exterior, refletir 

conexões e relações complexas, elaborar conceitos e 

conclusões, bem como resolver complexas tarefas teóricas, por 

meio do pensamento verbal ou lógico-verbal. 

Cabe, também, lembrar que, em seus estudos sobre 

pensamento e linguagem, Vygotsky esclarece sobre os 

processos de desenvolvimento filogenético e ontogenético. Na 

filogênese, afirma: 
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Pensamento e linguagem possuem diferentes 
raízes genéticas, o desenvolvimento do 
pensamento e da linguagem transcorre por 
linhas diferentes e independentes umas das 
outras; a relação pensamento e linguagem não 
é uma grandeza minimamente constante ao 
longo de todo o desenvolvimento 
filogenético; na filogênese do pensamento e 
da linguagem podemos constatar, sem dúvida, 
uma fase pré-fala e uma fase pré-intelectual da 
fala. (VYGOTSKY, 1989 apud RIBEIRO, 
2011, p. 14) 

Para Vygotsky (1989), o pensamento deixa de ser 

biológico, como o dos primatas, para se tornar histórico-social, 

diferenciando o homem dos outros animais, este pensamento 

verbal é importante porque serve de base para a aquisição e 

integração dos conhecimentos, como também se constitui no 

meio fundamental da complexa atividade cognitiva do homem. 

Luria nos esclarece ainda mais sobre este pensamento: 

O pensamento que utiliza o sistema da língua 
permite discriminar os elementos mais 
importantes da realidade, relacionar a uma 
categoria os objetos e fenômenos que, na 
percepção imediata, podem parecer diferentes, 
identificar aqueles fenômenos que, apesar da 
semelhança exterior, pertencem a diversos 
campos da realidade; ele permite elaborar 
conceitos abstratos e fazer conclusões lógicas, 
que ultrapassam os limites da percepção 
sensorial; permite realizar os processos de 
raciocínio lógico e no processo deste 
raciocínio descobrir as leis dos fenômenos 
que são inacessíveis à experiência imediata; 
permite refletir a realidade de maneira 
imediatamente bem mais profunda que a 
percepção sensorial imediata e coloca a 
atividade consciente do homem numa altura 
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incomensurável com o comportamento 
animal. (LURIA, 1979, p. 17-18) 

A palavra, segundo Luria, é a parte fundamental da 

linguagem, porque é a palavra que tem a propriedade de 

designar as coisas em geral, individualizar suas características, 

designar ações, explicitar relações e reunir objetos em 

determinados sistemas categoriais, afirma que “a palavra pode 

não somente substituir o objeto e designar a ação, a qualidade 

ou a relação, mas também analisar os objetos, generalizá-los, 

organizar o material percebido em um determinado sistema” 

(LURIA, 1987, p. 201). 

Vygotsky (1998) afirma que o aprendizado escolar 

induz o tipo de percepção generalizante, desempenhando assim 

um papel decisivo na conscientização da criança dos seus 

próprios processos mentais. A consciência reflexiva chega à 

criança através dos portais dos conhecimentos científicos. A 

comunicação é a função essencial da linguagem. Mas a 

verdadeira comunicação humana (...) pressupõe uma atitude 

generalizante, que constitui um estágio avançado do 

desenvolvimento da palavra, reitera Vygotsky (1998). 

LINGUAGEM E IDEOLOGIA 

A importância do domínio da linguagem, no ato de ler 

e/ou escrever está fundamentada na ideia de que com este 

domínio da linguagem verbal obtém-se uma ascensão social. A 

partir deste domínio da linguagem e escrita, o homem pôde 
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registrar sua língua, cultura, descobertas, emoções, sua 

literatura etc. 

Não se trata, apenas, da aquisição de um 
instrumento de comunicação, nem mesmo 
apenas da apropriação de recursos 
imprescindíveis aos processos psíquicos, de 
recursos efetivamente constitutivos da 
atividade intelectual ou da consciência. Trata- 
se, também, da inserção do sujeito em um 
universo discursivo, em uma formação 
discursiva que exerce papel determinante na 
consolidação de sua visão de mundo ou 
formação ideológica. A linguagem é, deste 
modo, veiculadora de ideologia, pois, no ato 
discursivo, os elementos linguísticos 
manifestam-se carregados de significação 
ideológica. (KLEIN, 2009, p. 37) 

A ideologia é a visão de mundo de uma determinada 

classe social. É a forma como essa classe elabora teoricamente 

um ideal para a sua realidade. Chauí (2006), nos traz uma visão 

didática histórica. Afirma que a história não é sucessão de fatos 

no tempo, não é progresso das ideias, mas o modo como 

homens determinados, em condições determinadas criam os 

meios e as formas de sua existência social, reproduzem ou 

transformam essa existência social que é econômica, política e 

cultural: 

Os ideólogos franceses eram antiteológicos, 
antimetafísicos e antimonárquicos. 
Pertenciam ao partido liberal e esperavam que 
o progresso das ciências experimentais, 
baseadas exclusivamente na observação, na 
análise e síntese dos dados observados, 
pudesse levar a uma nova pedagogia e a uma 
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nova moral. Contra a educação religiosa e 
metafísica, que permite assegurar o poder 
político de um monarca, De Tracy propõe o 
ensino das ciências físicas e químicas para 
“formar um bom espírito”, isto é, um espírito 
capaz de observar, decompor e recompor os 
fatos, sem se perder em vazias especulações. 
Cabanis pretende construir ciências morais 
dotadas de tanta certeza quanto as naturais, 
capazes de trazer a felicidade coletiva e de 
acabar com os dogmas, desde que a 
moralidade não seja separada da fisiologia do 
corpo humano. (CHAUÍ, 2006, p. 10) 

O ESTUDO DA LITERATURA NA 

APRENDIZAGEM DA LÍNGUA 

PORTUGUESA 
A literatura como forma de entender e ter uma maior 

percepção do ambiente escolar e da sociedade em que vivemos 

como um todo é fundamental para nosso processo de ensino- 

aprendizagem e humanização, seja ela uma literatura voltada à 

análise da língua portuguesa, seja ela para uma observação 

literária, Candido (1989) afirma que a Literatura desenvolve 

em nós a quota de humanidade na medida em que nos torna 

mais compreensivos e abertos à natureza, à sociedade e ao 

semelhante: 

(...) a literatura tem sido um instrumento 
poderoso de instrução e educação, entrando 
nos currículos, sendo proposta a cada um 
como equipamento intelectual e afetivo. Os 
valores que a sociedade preconiza, ou os que 
considera prejudicais, estão presentes nas 
diversas manifestações da ficção, da poesia e 
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da ação dramática. A literatura confirma e 
nega, propõe e denuncia, apoia e combate, 
fornecendo a possibilidade de vivermos 
dialeticamente os problemas. (CANDIDO, 
1995, p. 113) 

Entretanto, sabe-se que na maioria das vezes a leitura de 

obras no ambiente escolar, especificamente no ensino médio, 

apresenta-se como um critério de avaliação, os alunos acabam 

por atribuírem esta leitura (que se afasta da leitura que eles, por 

ventura, consomem por prazer) a um fardo a mais para 

carregarem dentro da grade escolar, e terminam em cultivar um 

não interesse em literatura e afins, Lajolo (2008) afirma que o 

problema é que os rituais de iniciação propostos aos neófitos 

não parecem agradar: o texto literário, objeto de um nem 

sempre discreto, mas sempre incômodo desinteresse enfado dos 

fiéis – infidelíssimos, aliás – que não pediram para ali estar. 

Freire aponta: 

Refiro-me a que a leitura de mundo se trata de 
leitura da palavra e a leitura desta implica a 
continuidade da leitura daquele. De alguma 
maneira, porém, podemos ir mais longe e 
dizer que a leitura da palavra não é apenas 
precedida pela leitura de mundo, mas que por 
certa forma de ‘descrevê-lo’ ou de ‘reescrevê-
lo’, quer dizer, de transformá-lo através de 
nossa prática consciente. (FREIRE, 1984 a, 
p.22) 

Partindo da consciência de que, por conta da realização 

da leitura de textos literários de forma mecânica e/ou 

automática, muitos alunos terão certa resistência diante da 
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leitura proposta e de que, como ressalta Silva (2003) a escola 

tem como objetivo formar leitores que sejam capazes de ler e 

interpretar criticamente na sociedade. O professor como a 

figura do mediador terá a missão de trazer textos literários que 

mais se aproximem da realidade do cenário escolar em que 

estes alunos estão inseridos e que sintam proximidade e 

afinidade com o que estão lendo, sem esquecer, 

evidentemente, do que propõe os PCNs (2006), no ensino 

médio, durante o estudo da Literatura, os alunos estarão em 

contato com diversos textos que fizeram parte da história da 

formação da Língua Portuguesa e do Português Brasileiro. 

O ESTUDO DOS RECURSOS SEMÂNTICOS 
É inegável que a pluralidade da nossa língua portuguesa 

faça com que, em alguns momentos, o emissor não consiga ser 

compreendido por seu receptor. Isto se deve ao Léxico que de 

acordo com Antunes (2012) pode ser considerado como um 

extenso repertório de palavras que uma determinada língua 

possui ou um “conjunto de itens” disponíveis à uma 

comunidade de modo a auxiliar no processo comunicativo. 

Klein (2009) afirma que o léxico é dinâmico e por esta 

característica seus sentidos vão sofrendo alterações, ampliações 

ou podem ser até mesmo negados de acordo com o contexto. 

“As palavras ou vocábulos que compõem o léxico apresentam 

relações de sentido, ou relações semânticas que podem ser de 

polissemia, sinonímia, antonímia, paronímia e homonímia”. 

(KLEIN, 2009, p. 147). Klein aponta que: 
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Essas relações de sentido podem, às vezes, 
confundir o falante ou o escritor e levá-lo à 
construção de enunciados esdrúxulos ou com 
um conteúdo diferente daquele pretendido. 
(...) essa riqueza, às vezes, pode nos induzir à 
inadequação no uso de um termo, seja por 
desconhecermos o sentido do termo, seja por 
confundirmos uma palavra com outra 
semelhante, seja por não atentarmos para o 
contexto em que o estamos empregando. 
(KLEIN, 2009, p. 147) 

Esta afirmação leva-nos a pensar em um exemplo que 

comumente vem sendo observado, a confusão na escolha de 

palavras que por serem parônimas costumam ser trocadas 

alterando o sentido do que se pretende falar. Trata-se das 

palavras “retificar” e “ratificar”. A primeira conforme Caldas 

(2008), significa “corrigir, emendar”, a outra por sua vez, 

também de acordo com o dicionário é sinônima de “Fazer a 

confirmação ou validação de”. Logo, se alguém pretende 

referir-se à necessidade da correção de dados em um documento 

e diz: “Os dados deste documento precisam ser ratificados”, 

haverá um prejuízo de entendimento pois o receptor 

provavelmente entenderá que há uma necessidade de 

confirmação e não de correção. Note que a simples troca de 

uma só palavra alterou todo o sentido da mensagem. 

Os sentidos das palavras vão muito além dos sentidos 

objetivos, o que por convenção foram postos no dicionário, ou 

seja, as palavras e seus significados ultrapassam a Denotação – 

que de acordo com Bezerra (2017) constitui um sentido 
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referencial, usual, próprio ou literal. Já a Conotação existe 

como forma de abranger todos os significados em seu sentido 

figurado, não literal. Um exemplo dessa relação de sentidos 

pode ser representado pelo vocábulo “corda” observando a 

seguinte frase: “A garota amarrou o pneu em uma corda para 

fazer um balanço”. Nesta oração a palavra “corda” significa de 

acordo com Caldas (2008) “fios torcidos que formam um cabo, 

usado para diversos fins”, sendo assim, apresenta o significado 

literal da palavra, o que não ocorre se alguém diz: “O vizinho 

não a deixa em paz porque você dá corda”, neste caso o 

vocábulo destacado tem seu sentido alterado, figurado por 

significar “dar trela”; assumindo um conteúdo diferente a 

depender da utilização. “A exploração dos significados das 

palavras em novos contextos, visando à elaboração criativa de 

novos sentidos, produz as chamadas ‘figuras de palavras’, 

dentre as quais destacam-se a metáfora e a metonímia.” 

(KLEIN, 2009, p. 148). 

A Metáfora e a Metonímia fazem parte das Figuras de 

Palavras que de acordo com Bezerra (2017) caracterizam-se 

pelo fato de modificarem o sentido próprio de um termo. A 

primeira altera o sentido de uma palavra fazendo uso da 

analogia ou da semelhança por meio de uma comparação 

implícita. Ao dizer “Manuela é uma flor” não se interpreta que 

o sujeito é a flor propriamente dita, mas que possui 

características semelhantes, como poderia ser o fato de ser tão 

cheirosa quanto, ou delicada, ou bonita. A segunda figura, 
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ainda de acordo com Bezerra (2017) é causada pela alteração 

de significação de um vocábulo pelo de outro que mantêm uma 

ligação direta: 

Com a metonímia, o operador da língua troca 
um vocábulo por outro pelo fato de ambos 
apresentarem uma contiguidade de sentido, 
uma coexistência semântica. Quando se diz, 
por exemplo, que se leu Camões, percebe-se 
nitidamente a relação entre “Camões” e “obra 
escrita”. Na realidade, leu-se a “obra” que 
pertence ao escritor Camões. (BEZERRA, 
2017, p. 801) 

Ao tratar do sentido das palavras é necessário considerar 

um importante recurso discursivo, mas que em alguns 

momentos pode causar uma interferência negativa na produção 

e interpretação dos sentidos. Para Klein (2009) a Ambiguidade 

consiste na possibilidade de algumas mensagens conterem uma 

ou mais interpretações e que podem ser um recurso valioso 

como no caso da produção de Anedotas, mas que em muitas 

situações é dispensável por gerarem confusões na compreensão. 

Levemos em conta o seguinte enunciado: “João não gosta de 

Ataíde, ele joga lixo em seu quintal”. Certamente haverá um 

equívoco ao interpretar esta oração porque não é possível 

afirmar com propriedade o seu real significado: (1) João não 

gosta de Ataíde e por isso joga lixo no quintal dele. (2) João 

não gosta de Ataíde porque este joga lixo no quintal daquele. A 

falta de entendimento é resultado de ausências de palavras e 

pode ser evitada pelo acréscimo de termos necessários ou 

utilizando pronomes demonstrativos. 
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Já o Pleonasmo é uma figura de construção que 

também merece atenção por estar demasiadamente presente em 

textos orais e escritos, em nosso cotidiano. Conforme Cunha 

(2008), esta figura consiste no excesso de palavras que 

expressem uma mesma ideia. Klein (2009), por sua vez, pontua 

que o pleonasmo quando utilizado de forma correta constitui 

um recurso de estilo importante no processo para enfatizar uma 

determinada ideia. No entanto, ao funcionar como mera 

repetição de significações torna o texto não muito claro ou até 

mesmo exaustivo. 

Pleonasmo Vicioso 

Subindo pra cima, pensei em entrar no bar maluco da cabeça 

encostei as costas na parede. 

Comecei a pensar com o cérebro introduzir pra dentro da 
minha cabeça. Encarar de frente os problemas. 

Sorriso nos lábios, e sair pra fora. 

Agora a andar com os próprios pés, cochichar baixinho, 

um caos caótico. 

PENSEI EM GRITAR ALTO. 

Mas não, com calma, mantive a calma. 

Eram apenas pleonasmos viciosos. (João Camilo) 

Considerando o poema acima, é possível notar que a 

quantidade de pleonasmos enriqueceu o texto. O autor recorre à 
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repetição de ideias para demonstrar a monotonia da vida do Eu 

lírico, sempre vivenciando as mesmas coisas, o que lhe causa 

um imenso mal-estar. Há ainda a ambiguidade ao final, quando 

se diz “Eram apenas pleonasmos viciosos” causando um efeito 

de duplo sentido podendo abranger mais de um significado ao 

referir-se às palavras repetidas ou às suas próprias ações. 

O USO DAS GÍRIAS, JARGÕES E TERMOS 
CHULOS 

Cabello (2002) afirma que as gírias, jargões e termos 

chulos fazem parte das linguagens especiais. São linguagens 

que foram criadas por alguns grupos. “Assim sendo, a gíria e o 

jargão surgem atrelados a grupos restritos. A gíria, a grupo 

restrito social. O jargão, a grupo restrito profissional. Ambos 

funcionam – socialmente – como marca de identidade grupal, 

além de dar ao grupo criador força de coesão grupal”. 

(CABELLO, 2002, p. 168). 

Segundo Klein (2009) estes recursos são válidos quando 

utilizados, por exemplo, para caracterizar uma personagem, 

recorrendo aos termos próprios do meio em que a persona vive. 

No entanto, quando se trata da produção de um texto, pode 

resultar em uma produção agressiva, grosseira, pobre. 

Klein (2009) atribui um maior cuidado ao emprego dos 

jargões, ou seja, as frases ou expressões que de tanto serem 

repetidas já constituem os famosos clichês. O uso de jargões, 

subtraem a originalidade do texto deixando-o empobrecido. 



93
6	

EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 936 

Para exemplificar esses termos podemos mencionar expressões 

como: “Água é vida!”, “Cair por terra”, “Instigar”. 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 
A ação foi desenvolvida na escola de Ensino Médio de 

Tempo Integral, na turma de 3ª série, no turno matutino. Classe 

composta por 28 alunos de 16 a 18 anos. Na turma em questão, 

seriam ministradas duas aulas a respeito dos recursos 

semânticos visando o bom desempenho dos alunos na produção 

de textos, sejam eles, orais ou escritos. Além disso, 

considerando também, que os estudantes seriam contemplados 

com o Enem no mesmo ano do desenvolvimento da referida 

ação. 

No primeiro momento foram entregues um material 

produzido pelas desenvolvedoras deste projeto. Neste material 

continham informações que foram selecionadas sobre os 

principais recursos semânticos, como base para a aula. Para o 

momento de sensibilização foi escolhido o poema “catar 

feijão”, de Melo Neto, como forma dos alunos analisarem, de 

modo a relacionar o ato de catar feijão com a escolha de 

palavras adequadas na produção de enunciados, mensagens. 

Após a leitura, uma pergunta foi lançada aos alunos: 

“Qual a relação existente entre o ato de catar feijões e a 

produção de um enunciado?” os estudantes neste momento 

ficaram atentos e interessados em decifrar a questão. Eles não 

souberam responder de imediato, então passaram a ser 
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instigados a formularem uma resposta a partir de 

questionamentos como: “Quando vocês fazem uma feijoada, 

colocam qualquer feijão na panela?”, “E quando vocês vão 

escrever ou dizer algo a alguém, escolhem qualquer palavra?”. 

Os alunos por sua vez, responderam que não, que tiravam os 

feijões furados, as pedras, os que tinham bichos e só escolhiam 

os melhores, logo, entenderam a analogia entre a escolha das 

palavras e a prática de catar feijão, e disseram que com as 

palavras também há uma seleção, escolhem as mais 

adequadas para o momento, as que façam sentido também. 

Assim concluíram que “o leve e oco, palha e eco”, que 

precisam ser descartados do feijão, também se encontram nas 

palavras em forma de pleonasmos, ambiguidades, jargões, 

termos chulos, entre outros recursos que utilizados de forma 

inadequada comprometem o sentido da mensagem. 

Em seguida, os seguintes trechos foram analisados: 

“O problema da Amazônia tem uma percussão mundial”, 

“Várias Ongs já se estalaram na floresta”, “A Amazônia é 

explorada de forma piedosa”, “A floresta tá ali paradinha no 

lugar dela e vem o homem e créu”, “O grande excesso de 

desmatamento exagerado é a causa da devastação”, “A emoção 

de poluentes atmosféricos aquece a floresta”, dentre outros (vide 

anexo A). Estes fragmentos foram retirados de dissertações do 

Enem 2008, que teve como tema o Aquecimento global. Os 

alunos constataram, após a leitura, que os autores daquelas 

orações não souberam “catar o feijão” pois não selecionaram 
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palavras adequadas para se passar a mensagem pretendida. 

Identificaram como inadequadas as palavras “percussão”, 

“piedosa”, “créu”, “o grande excesso de desmatamento 

exagerado”, “emoção”, onde modificaram por “repercussão”, 

“impiedosa”; no terceiro caso eliminaram a gíria “créu”, e na 

quarta oração eliminaram o pleonasmo resultando em “excesso 

de desmatamento”. Juntos, os alunos modificaram oralmente as 

palavras consideradas incorretas para a situação e que estava 

alterando o sentido dos enunciados por serem muito parecidas 

com outras, por exemplo, ou por empobrecerem a linguagem 

do texto dissertativo como é o caso dos termos chulos, gírias e 

jargões. 

Figura 1: Leitura do poema “Catar feijão”, de João Cabral de 
Melo Neto. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Após o momento introdutório, uma aula foi 

ministrada sobre Semântica, Léxico, a Denotação e Conotação 
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e os variados significados que uma palavra poderia ter, bem 

como a relações de sentido representadas pela Polissemia, 

Sinonímia, Paronímia e Homonímia. As ministrantes 

valorizaram exemplos do cotidiano dos alunos e alguns 

incluíam seus nomes, por exemplo. Ao se tratar do Pleonasmo, 

uma figura de construção tão presente no cotidiano oral e 

escrito das pessoas, um poema de João Camilo, já mencionado, 

foi lido e analisado, pleonasmo vicioso. Os alunos foram 

questionados sobre o suposto motivo do autor escolher utilizar 

tantos pleonasmos. Os estudantes não souberam responder com 

propriedade, apenas concluíam que quem produziu o poema 

não fez o uso do recurso por acaso ou por falta de 

conhecimento. De fato, foi sendo construída uma possibilidade, 

considerando que os pleonasmos poderiam ser as repetições da 

vida do eu lírico, de sua vida tomada pela rotina. 

Para falar de ambiguidade os alunos analisaram 

uma Anedota (vide anexo B), relacionando a referida produção 

com o uso adequado deste recurso. Já para compreender as 

gírias e termos chulos foi dado o exemplo da personagem 

Dadinho, também conhecido como “Zé Pequeno”, da 

adaptação cinematográfica “Cidade de Deus”, de modo a 

compreenderem que na ausência destes recursos haveria uma 

descaracterização do personagem que utiliza uma linguagem 

própria de seu ambiente e que do mesmo modo estaria em um 

texto narrativo, no entanto, em uma dissertação se faz 

inadequada. 
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Figura 2: Aula sobre recursos semânticos. 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Para concluir, os alunos responderiam 10 questões 

(vide anexo C) que tratavam sobre as relações de sentidos, 

algumas delas foram retiradas do Enem de edições anteriores. 

A seguir um gráfico permite a verificação do desempenho da 

turma em suas respostas: 

Gráfico 1: Desempenho da turma 3ªB considerando as 
questões propostas. 
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Verifica-se por meio do gráfico acima, que os alunos 

tiveram maior êxito nas questões 1, 2, 4, 6, 7, 8 e 10. Estas por 

sua vez, exigiam conhecimentos ao que refere à ambiguidade, 

homonímia, sinonímia, paronímia e um entendimento básico de 

polissemia, para que pudessem ser respondidas de modo 

correto. As demais questões, principalmente as que os alunos 

tiveram menor êxito (3 e 5, por exemplo), demandavam de uma 

maior atenção e paciência para se buscar as informações 

necessárias, considerando que os alunos foram orientados a 

recorrerem ao dicionário quando julgassem necessário. 

Verifiquemos a questão número 3 (vide anexo C): A 

maioria das respostas da turma foi “ambiguidade”, ou seja, 

para eles não ficou muito claro a diferença entre a 

ambiguidade e a polissemia. A primeira constitui a tendência 

que algumas mensagens têm de possuir mais de um sentido, 

1
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enquanto a polissemia se relaciona com os diversos 

significados que uma palavra pode ter. De fato, colocando 

assim, elas parecem muito próximas. Já na questão 5, podemos 

atribuir o baixo desempenho da turma à própria interpretação 

da charge, e talvez, ao desconhecimento da escrita correta da 

palavra “dói”. As análises aqui apresentadas partem das 

perguntas feitas durante o momento em que os discentes 

respondiam as questões. 

Para que essas dúvidas fossem de fato sanadas, os 

alunos foram devidamente auxiliados, suas perguntas foram 

respondidas. Ao final da aula, do segundo dia, onde as questões 

foram respondidas, teve-se o momento de correção das 

questões onde tiveram a oportunidade de fazerem suas 

colocações e questionamentos. Por fim, o resultado desta ação 

culminou na produção das dissertações no dia 04/11/18, um 

domingo em que foi realizada a prova de redação do Exame 

Nacional do Ensino Médio. 

Figura 3: Respostas aos exercícios. 
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Fonte: Arquivo Pessoal 

Figura 4: Turma 3ª série “B”. 

Fonte: Arquivo Pessoal 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O propósito deste artigo foi verificar o desempenho dos 

alunos da turma de 3ª série do Ensino Médio da referida escola, 

por meio das atividades propostas que tratavam sobre as 
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relações de sentidos, e que exigiam conhecimentos ao que se 

refere à ambiguidade, homonímia, sinonímia, paronímia e 

polissemia, requerendo uma maior atenção para se identificar 

as informações necessárias a fim de terem êxito em suas 

respostas, considerando que os alunos foram orientados 

previamente. 

O referido trabalho finaliza seus estudos com os 

resultados da pesquisa-ação, onde foi possível averiguar as 

habilidades e a importância de serem abordados, identificados 

e analisados os aspectos semânticos em um texto, utilizando-se 

de leituras e interpretações com o auxílio do material utilizado 

na aula acerca da semântica. A poesia e questões retiradas do 

Enem 2008 para que, assim, pudessem realizar associações no 

que diz respeito ao uso adequado das palavras para a 

compreensão dos sentidos. Para tanto, elegemos como material 

suporte básico os estudos de Klein acerca da linguagem no 

âmbito escolar, ideologias, aspectos semânticos e pensamento, 

dentre outros tantos estudiosos que aqui nos apoiamos. 

Dessa forma, o professor como a figura importante do 

mediador tem a missão de trazer textos literários que mais se 

aproximem da realidade de seus alunos para que estes sintam 

mais afinidade com o que estão lendo a fim de comprovar que 

somente pela compreensão destes recursos e do texto-base é 

possível resolver a situação-problema com o objetivo de 
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produzirem textos, compreendendo os elementos necessários 

para a eficiência e pleno entendimento de suas ideias. 
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ANEXOS 
ANEXO A: TEXTOS UTILIZADOS NO MOMENTO DE 
SENSIBILIZAÇÃO: 

Catar feijão 
João Cabral de Melo Neto 

1. Catar feijão se limita com escrever: 

joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de 
papel; 

e depois, joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no 
papel, água congelada, por chumbo seu verbo: 

pois para catar esse feijão, soprar nele, e jogar fora o leve e 
oco, palha e eco.  

2. Ora, nesse catar feijão entra um risco: 

o de que entre os grãos pesados entre um grão qualquer, pedra 
ou indigesto, um grão imastigável, de quebrar dente. Certo não, 
quando ao catar palavras: 

a pedra dá à frase seu grão mais vivo: 

obstrui a leitura fluviante, flutual, açula a atenção, isca-a como 
o risco. 

(Fonte: 
https://www.passeiweb.com/estudos/livros/catar_feijao) 

PÉROLAS DO ENEM 2008 (TEMA: AQUECIMENTO 
GLOBAL). 
1) “o problema da amazônia tem uma percussão mundial. 
Várias Ongs já se estalaram na floresta.” 
2) “A amazônia é explorada de forma piedosa.” 
3) “A floresta tá ali paradinha no lugar dela e vem o 
homem e créu.” 
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4) “O grande excesso de desmatamento exagerado é a 
causa da devastação.” 
5) “A emoção de poluentes atmosféricos aquece a floresta.” 
6) “A amazônia tem valor ambiental ilastimável.” 
7) “Explorar sem atingir árvores sedentárias.” 
8) “Temos que criar leis legais contra isso.” 
9) “A natureza está cobrando uma atitude mais energética 
dos governantes.” 
10) “O aumento da temperatura na terra está cada vez mais 
aumentando.” 
11) “O que vamos deixar para nossos antecedentes?” 

(https://www.mundovestibular.com.br/articles/6513/1/Perolas-
do-ENEM-2008/Paacutegina1.html) 

ANEXO B: ANEDOTA: 

 

ANEXO C: EXERCÍCIOS SOBRE A RELAÇÃO DE 
SENTIDOS DAS PALAVRAS: 

LISTA DE EXERCÍCIOS – Os sentidos das palavras. 

1. (ENEM) No ano passado, o governo promoveu uma campanha 
a fim de reduzir os índices de violência. Noticiando o fato, um 
jornal publicou a seguinte manchete: 
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CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA DO GOVERNO DO 
ESTADO ENTRA EM NOVA FASE 

A manchete tem um duplo sentido, e isso dificulta o 
entendimento. Considerando o objetivo da notícia, esse 
problema poderia ter sido evitado com a seguinte redação: 

a) Campanha contra o governo do Estado e a violência entram em 
nova fase. 

b) A violência do governo do Estado entra em nova fase de 
Campanha. 

c) Campanha contra o governo do Estado entra em nova fase de 
violência. 

d) A violência da campanha do governo do Estado entra em nova 
fase. 

e) Campanha do governo do Estado contra a violência entra em 
nova fase. 
2. (IFMA/2016) 

 

O efeito de humor na charge se dá em decorrência da confusão 
quanto à compreensão de sentido da palavra caminhão-pipa. 
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Que relação de significação das palavras foi o gerador da 
confusão? 

a) Sinonímia. 
b) Homonímia. 
c) Antonímia. 
d) Paronímia. 
e) Hiperonímia. 

 

3. (UNIFOR CE/2015) 
 

Observe a tirinha a seguir: 

 

 

 

 

 

 

;s 

Tomando como exemplo a tirinha, observamos que as palavras 
“balanço” possuem a mesma grafia, porém apresentam 
significados diferentes, dependendo do contexto empregado. 
Segundo o dicionário Aurélio, “balanço” significa: 

Balanço sm 1. Movimento de vaivém. 2. Exposição completa 

do ativo e passivo de uma firma. 3. brinquedo infantil. 5. 
cadência musical. 
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Assim, no exemplo citado, verificamos a ocorrência de: 

a) Ambiguidade. 
b) Polissemia. 
c) Antonímia. 
d) Denotação. 
e) Paronímia. 
4. (IBMEC SP/2015) 

Armadilhas vocabulares 

As palavras parônimas às vezes confundem até bons redatores. 
Isso embora a diferença entre elas em geral passe despercebida 
(não “desapercebida”) na fala, mesmo de pessoas de boa 
formação. Semelhantes na pronúncia e na grafia, mas com 
outro significado, costumam ser identificáveis por discretas 
diferenças que convêm apreender (não só “aprender”). Pois 
podem desfear (não “desfiar”) até o texto mais sofisticado. 

(Josué Machado, Revista Língua Portuguesa, n° 67) 

Para explicar o que são parônimos, o autor fornece exemplos 
concretos, opondo termos semelhantes em diferentes contextos. 
Assim, conclui-se que o verbo “desfear” corresponde à acepção 
de: 

a) Adornar. 
b) Facilitar. 
c) Concluir. 
d) Deformar. 
e) Desfazer. 

 

 



95
3	

EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 953 

5. UFTM MG/2013) 

Na charge, para efeito de humor, faz-se um jogo de palavras: 

ambíguas, pois é difícil saber se a personagem reclama 
da poltrona e da escrita ou as enaltece. 

sinônimas, e a personagem está de fato dizendo que a grafia 
correta é doi e não dói. 

homônimas, porém a personagem erra ao afirmar que a forma 

verbal não leva acento. antônimas, pois cada uma das grafias 

(assento/ acento) remete a um sentido da oposição 

dói/doi. 

parônimas, com isso a personagem reclama do assento da 
poltrona na qual está sentada. 

6. (ESPM SP/2015) 
Assinale o item em que o par de vocábulos não seja exemplo 
de palavras parônimas, mas sim de homônimas: 

a) São (verbo ser) – são (santo). 
b) Cumprido – comprido. 
c) Ratificar – retificar. 
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d) Pacto – pato. 
e) Descrição – discrição. 

 

7. (UNIFOR CE/2016) 

O ápice da narrativa da tirinha está centrado no uso de 
significados diferentes para a mesma palavra, o que dependerá 
do contexto em que está inserida, como é o caso da palavra 
“barbero”. A essa propriedade damos o nome de: 

a) Conotação. 
b) Denotação. 
c) Antonímia. 
d) Polissemia. 
e) Paronímia. 

 

8. Estão corretamente empregadas as palavras na frase: 
a) Os noivos receberam os cumprimentos no salão de festas. 
b) O detetive que investigava o caso agiu com descrição. 
c) O motorista foi autuado porque infligiu a velocidade permitida. 
d) As denúncias contra o deputado imergiram durante a eleição. 
e) Os erros foram prontamente ratificados pela professora. 
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9. Todas as sentenças a seguir apresentam duplo sentido, exceto: 

a) Maria pediu a Márcia para sair. 

b) O advogado disse ao réu que suas palavras convenceriam o juiz. 

c) Crianças que comem doce frequentemente têm cáries. 

d) A mala foi encontrada perto do banco. 

e) A mãe pediu que o filho dirigisse o carro dela. 
 

10. Assinale a alternativa cujas palavras preencham corretamente as lacunas das 
proposições: 
 

I. O motorista  as leis de trânsito, por esse motivo, a pena 
  foi a suspensão da habilitação. 

II. I. O motorista  as leis de trânsito, por esse motivo, a pena 
  foi a suspensão da habilitação. 

III. II. Os erros foram  depois que os candidatos do concurso perceberam as 
falhas. 

IV. III. Pessoas daltônicas não conseguem  as 
cores verde e vermelha. 
IV. O  de entorpecentes tem sido 
duramente combatido pela Polícia Federal. 

V. Os chefes de Estado  após a 
cerimônia. 
 

a) infringiu – infligida – retificados – discriminar – tráfico – cumprimentaram-se. 

b) infringiu – infligida – ratificados – descriminados – tráfico – cumprimentaram-
se. 

c) infligiu – infringiu – retificados – discriminados – tráfego – cumprimentaram-
se. 

d) infringiu – infligida – retificados – descriminados – tráfego – comprimentaram-
se. 
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AS HISTÓRIA EM QUADRINHOS COMO 

FERRAMENTA PRÁTICA DE LETRAMENTO 

Endy Carvalho da Silva81 

Resumo: O seguinte trabalho busca apontar as Histórias em 
Quadrinhos como um gênero textual bastante prático e 
proveitoso de se trabalhar em sala de aula, tanto a leitura em si 
quanto o estímulo do letramento nos alunos atraindo a atenção e 
interesse dos mesmos ao universo dos livros. Abordaram-se as 
questões que permeiam o que concerne ao letramento em si 
diante de sua dicotomia em relação a alfabetização, e seu 
desenvolvimento através da prática de leitura de textos dentro 
do âmbito escolar, em especial aqueles pertencentes a gêneros 
textuais que servem como base no desenvolvimento do sujeito 
letrado. Partindo disso, discutiu-se a respeito do gênero textual 
História em Quadrinhos como meio que possibilita estimular o 
aluno a não somente ler, mas também instigar o mesmo a 
desenvolver sua capacidade de interpretação em temas 
contextualizados por meio das histórias e construir seu 
pensamento crítico, e, por fim, sobre o papel de uma leitura de 
mais fácil acesso por sua presença na realidade dos alunos como 
forma de incentivo à imersão no mundo dos livros, assim dada 
sua familiaridade, permitindo-o partir posteriormente para a 
leitura de obras mais complexas se configurando como a porta 
de entrada para o estímulo do letramento literário. Foram 
utilizadas, como metodologia, pesquisas de cunho bibliográfico, 
utilizando de autores como Cosson (2006), Koch e Elias (2008) 

                                                             
81 Acadêmico do curso Licenciatura Plena em Letras Português 
– UESPI. Pós-graduando em Estudos Linguísticos e Literários 
– Instituto Prominas. Atuou no PIBID de 08/16 a 03/18. E-
mail: osirescarvalhophb@hormail.com. 
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e Neves (2012) também do tipo ação, com o uso de um 
questionário, do tipo quantitativa, na escola Professora 
Albertina Furtado Castelo Branco – CAIC situada na cidade de 
Parnaíba no estado do Piauí. O resultado apontou que a prática 
com as HQs, que era muito pouco utilizada pelos professores 
da instituição, estimulou não só a leitura dos alunos durante o 
período da pesquisa como também a produção, resultando em 
produções mais empenhadas. 

Palavra-chave: História em Quadrinhos, Letramento, Leitura. 

Abstract: The following work seeks to point the Comics as a 
textual genre very practical and useful for classroom work, 
both the reading itself and the stimulus to literacy in the 
students attracting attention and interest of the same to the 
universe of books. the issues that permeate literacy in relation 
to its dichotomy about literacy and its development through the 
practice of reading texts in the school context, especially those 
belonging to textual genres that serve as the basis for the 
development of the literate subject, were discussed. Based on 
this, it was analyzed to the textual genre Comic book as a 
means that allows to stimulate the student not only to read, but 
also to instigate the same one to develop its capacity of 
interpretation in contextualized subjects through the histories 
and their opinion, and finally, on the role of a reading easier to 
access by its presence in the reality of the students as a way of 
encouraging immersion in the world of books, thus given their 
familiarity, allowing him to go later to read more works 
complex as the gateway to literary literacy stimulation. We used 
as a methodology, bibliographic research, using authors such as 
Cosson (2006), Koch and Elias (2008) and Neves (2012) also of 
the action type, with the use of a questionnaire, quantitative 
type, in the school Professor Albertina Furtado Castelo Branco 
- CAIC located in the city of Parnaíba in the state of Piauí. The 
result pointed out that the practice with the comics, which was 
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very little used by the teachers of the institution, stimulated not 
only the reading of the students during the period of the 
research but also the production, resulting in more committed 
productions. 

Keywords: Comics, Literature/Literacy, Reading. 

INTRODUÇÃO 
Na última década, de acordo com a pesquisa da 

Fundação Pró-livro em parceria com o Ibope, o índice de leitura 

entre crianças e adolescentes vem caindo bastante. A média de 

livros lidos por criança, individualmente, diminuiu de 6,9 livros 

para 5,4 desde o último levantamento de dados feito em 2007. 

Nota-se também uma queda nessa média entre os pré-

adolescentes, de 8,5 para 6,9 para cada leitor (2012, Brasil). 

Um outro fator preocupante desses dados é que a maioria dos 

livros lidos são classificados como sendo didáticos ou 

paradidáticos, ou seja, aqueles cuja leitura encontra-se prevista 

pela própria escola. Uma das medidas aplicadas para mudar 

esse quadro é a de educar o jovem leitor, ainda na fase infantil, 

fazendo com que a prática de ler torne-se algo cada vez mais 

rotineiro, e menos cansativa, repulsiva ou enfadonha. Dentre as 

opções de gêneros para esse público, as Histórias em 

Quadrinhos mostram-se como sendo as portadoras de recursos 

capazes de incentivar as crianças a adquirirem hábito pela 

leitura, visto que a conciliação de palavras e imagens é algo 

atrativo a estas e que facilita a compreensão do texto. 
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O presente trabalho objetiva o estudo do gênero 

textual História em Quadrinhos como agente eficaz no 

desenvolvimento do sujeito letrado; como exerce influência no 

hábito da leitura para leitores até então inexperientes, em um 

ambiente onde há mesclagem entre alunos portando diferentes 

tipos e níveis de letramento. 

Diante dos crescentes números de estudantes que não 

aderem à leitura como hábito. A pesquisa foi desenvolvida 

procurando apresentar o hábito de leitura de maneira prazerosa 

e eficaz, inserindo os discentes em uma prática incentiva e 

relevante para suas necessidades, ou seja, algo útil para uso 

social. A escolha do tema se deu pela prática de leituras e 

construção de histórias em quadrinhos nas quais o aluno sai da 

condição de leitor e também toma voz podendo refletir na 

produção a sua visão do mundo, sua capacidade crítica e 

interpretativa dos textos lidos, no decorrer da atividade. 

O presente trabalho contém pesquisa do tipo ação, que 

se qualifica pelo desenvolvimento de uma oficina de Histórias 

em Quadrinhos, na escola municipal Profª Abertina Furtado 

Castelo Branco – CAIC, localizada na cidade de Parnaíba – PI, 

composta por aula expositiva, leitura de HQs e produção 

textual. Para a coleta de dados mais precisos, foi elaborado um 

questionário voltado aos alunos do 7º ano A e C do turno 

manhã. Este trabalho é dotado, também, de pesquisa de cunho 



96
0	

EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 960 

bibliográfico, utilizando alguns autores como Marcuschi (2001), 

Campos (2013), Cosson (2006) e Koch e Elias (2008). 

1 O LETRAMENTO LITERÁRIO 
Entre todas as capacidades, o que se pode verificar é 

que a leitura se configura como uma das (se não a mais) 

valorizadas em nossa sociedade, em que se vislumbra de forma 

positiva a sua presença e a não leitura é tido como algo 

negativo (SOUZA; COSSON, s/d, p.1). Isto se dá em 

decorrência da sua supervalorização, uma vez que em nossa 

sociedade a leitura e a escrita são essenciais. Dessa forma, para 

que compreendamos o que vem a ser “letramento literário”, a 

priori é necessário conceituar “letramento”: 

[...] designamos por letramento os usos que 
fazemos da escrita em nossa sociedade. Dessa 
forma, letramento significa bem mais do que 
o saber ler e escrever. Ele responde também 
pelos conhecimentos que veiculamos pela 
escrita, pelos modos como usamos a escrita 
para nos comunicar e nos relacionar com as 
outras pessoas, pela maneira como a escrita é 
usada para dizer e dar forma ao mundo, tudo 
isso de maneira bem específica. (SOUZA; 
COSSON, s/d, p. 2) 

Ao contrário do que se pode pensar, em um primeiro 

contato com o termo, de que um indivíduo letrado seria aquele 

que consegue decodificar ou reproduzir o código linguístico 

seja na leitura ou na escrita, o conceito de letramento avança 

para um campo mais profundo. Rildo Cosson (2006, p. 11) 
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afirma que o termo se trata “[...] da apropriação da escrita e das 

práticas sociais que estão a ela relacionadas”. 

A alfabetização se coloca como uma atividade 

precursora, representando o processo de ensinar o aluno a ler e 

escrever de forma básica, o qual visa a inserção do educando 

no universo das palavras. Esse processo é naturalmente 

conhecido como característico do ambiente escolar e a este lhe é 

atribuído tal responsabilidade. Porém, a escola não se restringe 

a apenas alfabetizar o aluno, como também é igualmente focada 

em letrá-lo, como afirma Azenha (2006, p. 106), citado por 

Lima (2009, p. 2051): 

A escola não só ensina a ler e a escrever, mas 
ensina também um modo de ler e um modo de 
escrever: um modo restrito, reduzido ao acesso 
à base alfabética da escrita, e um modo mais 
amplo, que incorpora atividades e atitudes 
letradas ao ensino das letras. O resultado do 
primeiro, ainda que leve a criança à 
decifração das letras, não ajuda o iniciante a 
ser um produtor e um leitor de textos. 

Mesmo a alfabetização assumindo um posto de 

grande importância para a formação do estudante, sozinha não 

é suficiente para que o indivíduo seja capaz de desenvolver 

domínio de sua leitura e escrita possibilitando com que faça 

uso disto em suas práticas na sociedade em que se insere. A 

alfabetização é um ponto de partida, onde o processo 

subsequente à aprendizagem dos processos primordiais de ler e 

escrever é o letramento. 
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Para Lima (2009, p. 2051), embora possamos 

diferenciar os seus conceitos, alfabetização e letramento são 

processos ligados, visto que este não pode ser compreendido 

sem aquela. 

Existem diversos tipos de letramento os quais estão 

voltados para campos de forma mais específica como por 

exemplo o letramento social, escolar, tecnológico, etc. Nesse 

sentido, entendendo que as práticas sociais da escrita são 

heterogêneas, é mais correto, portanto, tratarmos de 

“letramentos” no plural, tendo em vista a dimensão da 

diversidade dos meios de comunicação que atualmente 

existem. 

No que se refere a letramento literário, Cosson declara 

que “o processo de letramento que se faz via textos literários 

compreende não apenas uma dimensão diferenciada do uso 

social da escrita, mas também, e sobretudo, uma forma de 

assegurar seu efetivo domínio” (2006, p. 12). 

Destarte, o letramento literário difere-se por suas 

características particulares dos outros tipos de letramento. 

Inicialmente, esta diferença se dá tendo em vista a capacidade 

da literatura em tornar compreensível, por meio das palavras, a 

realidade. Por conseguinte, a literatura também proporciona a 

aprendizagem e inserção no mundo da escrita a partir do 

domínio da palavra (SOUZA; COSSON, s/d). 
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É importante salientar que a leitura se dá antes 

mesmo da criança chegar ao âmbito escolar, antes da leitura 

de gêneros textuais, o sujeito leitor tem contato com a 

leitura que é apresentada para si em seu cotidiano, como 

afirmam Moura et al (2014, p. 5): 

Ele já usa da língua, enquanto código para se 
comunicar, se expressar e entrar em contato 
com o mundo. Essa leitura inicial não está 
atrelada diretamente aos conhecimentos 
institucionais, ao texto escrito, por exemplo, e 
sim às práticas de uso da língua. Dessa forma, 
pode-se dizer que antes da leitura literária, a 
leitura em si já está desenvolvida e 
implantada no/pelo aluno: ele já lê qualquer 
coisa (imagens, expressões faciais, gestos, 
cores, etc), antes mesmo de conhecer as 
leituras literárias. Cabe à escola ampliar essa 
capacidade leitora, usando de práticas 
variadas e institucionalizadas pela 
organização escolar. Em outras palavras, o 
aluno vai ampliar o letramento que já possui. 

Por ficar encarregada da responsabilidade do 

letramento literário ao aluno, a influência da escola em seu 

modo de ler e interpretar o mundo ao seu redor é altíssima, 

mesmo cada pessoa tendo sua própria maneira de fazê-lo. 

Fazer com que o leitor se apodere de fato, por 

exemplo, da prática da leitura de uma notícia; atento aos 

pontos mais relevantes do texto que possam lhe conduzir a 

uma conclusão correta tomada diante dos fatos sem se 

desviar em informações não tão úteis; é essencial para este 

estar preparado para o mundo que o cerca, e como afirma 
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Cosson (2006, p. 26-27) como fazer a exploração do texto e 

grande parte dos mecanismos de interpretação são 

aprendidos no âmbito escolar, pois é tarefa da escola fazê-

lo. 

Por intermédio do letramento literário, em uma 

leitura aprofundada de uma obra o leitor mergulha nos 

escritos por inteiro, dissecando-os, desenvolvendo uma 

apropriação de forma íntima, e a partir dessa relação a obra 

também “o toca” provocando sensações ao lê-la ou até 

mesmo identificações com um certo personagem, enredo, 

local, de uma maneira que só é possível quando a pessoa se 

permite. Esse conjunto de reações que ocorrem é o que 

Cosson atribui como sendo o processo de produção de 

sentidos do texto, em que: 

O efeito de proximidade que o texto literário 
traz é produto de sua inserção profunda em 
uma sociedade, é resultado do diálogo que ele 
nos permite manter com o mundo e com os 
outros. Embora essa experiência possa parecer 
única para nós em determinadas situações, sua 
unicidade reside mais no que levamos ao 
texto do que no que ele nos oferece. É por 
essa razão que lemos o mesmo livro de 
maneira diferente em diferentes etapas de 
nossas vidas. Tudo isso fica ainda mais 
evidente quando percebemos que o que 
expressamos ao final da leitura de um livro 
não são sentimentos, mas sim os sentidos do 
texto. E é esse compartilhamento que faz a 
leitura literária ser tão significativa em uma 
comunidade de leitores. (2006, p. 28) 
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No âmbito social, além da formação de uma 

comunidade letrada, como consequência do letramento, a 

leitura proporciona ao leitor fazer o reconhecimento do 

impacto que uma obra tem para onde ela é destinada e a 

referenciação que a mesma faz a uma determinada 

sociedade, de um determinado local e em uma determinada 

época. Em outras palavras, Cosson (2006, p. 

27) afirma que: “Ler implica troca de sentidos não só entre 

o escritor e o leitor, mas também com a sociedade onde 

ambos estão localizados, pois os sentidos são resultado de 

compartilhamentos de visões do mundo entre os homens no 

tempo e no espaço”. 

A ideia de se fazer tal comunidade vai mais além 

dos muros da escola, sabendo que a prática aprendida dentro 

desta é levada para a vida social inconscientemente, pois 

tornando-se um hábito recorrente, tem sua presença 

constante no cotidiano de quem a pratica. A sociedade 

leitora se estabelece à medida em que a escola cuida do seu 

letramento desde as séries iniciais. É importante salientar 

que o trabalho do professor, aqui referindo-se ao professor 

de Língua Portuguesa, deve voltar-se à inserção do aluno, a 

partir do letramento, no meio social, desenvolvendo no 

mesmo suas habilidades de forma plena. Assim, é 

importante que o docente busque estratégias de formação 

deste aluno, no intuito de torná-lo um leitor que 
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compreende e emite opiniões sobre os diversos tipos de 

textos lidos. 

2 GÊNEROS TEXTUAIS E SUA 

IMPORTÂNCIA NA SOCIEDADE 
Os gêneros estão presentes no cotidiano muito 

mais do que se acredita. Ao ler o jornal durante o café da 

manhã, ao recorrer a uma bula de remédio, a receita de bolo 

que se escreve para o aniversário do filho, do mais simples 

ao mais rebuscado, os gêneros textuais sempre estão sendo 

utilizados ou produzidos. São numerosos e variam na 

estrutura e no estilo, um poema é diferente de uma receita, 

um conto é diferente de uma notícia. Para Bakhtin (apud 

Koch; Elias, 2008, p. 102), “todos os nossos discursos 

dispõem de uma forma padrão e relativamente estável de 

estruturação de um todo. Possuímos um rico repertório dos 

gêneros do discurso orais (e escritos)”. 

Para Marcuschi (2005, p. 22) diante do uso da 

linguagem, “é impossível se comunicar verbalmente a não 

ser por algum gênero. É neste contexto que os gêneros 

textuais se constituem como ações sócio-discursivas para 

agir sobre o mundo e dizer o mundo, constituindo-o de 

algum modo”. Os gêneros representam as ações 

interacionais da sociedade de modo que carregam em suas 

entrelinhas e estruturas discursivas as características 
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exclusivas a cada uma delas, tais particularidades são 

moldadas diante do seu uso na sociedade. 

Apenas saber da existência dos gêneros textuais 

não é suficiente, para uma eficaz comunicação ou interação 

nas atuações sociais, é necessário conhecê-los, distinguir 

suas características, forma e sua função. Koch e Elias (2008, 

p. 102) afirmam que, “os indivíduos desenvolvem uma 

competência metagenérica que lhes possibilita interagir de 

forma conveniente, na medida em que se envolvem nas 

diversas práticas sociais”, ou seja, essa competência tem 

fundamental importância tanto para a compreensão dos 

gêneros, como para moldar as práticas comunicativas de 

acordo com cada situação social. 

O contato com textos no nosso dia-a-dia 
exercita nossa capacidade de reconhecer os 
fins para os quais este ou aquele texto é 
produzido. O nível de linguagem, o jogo entre 
conteúdos explícitos e implícitos, os respeitos 
às relações de interlocução tornam, assim, um 
texto adequado ou não a sua situação de 
produção/leitura. (TP3, 2008, p. 27). 

A convivência com os gêneros somado ao que se 

aprende na escola é essencial para que se desenvolva, tanto 

a competência metagenérica de Koch e Elias, quanto a 

capacidade de reconhecer os fins para os quais um texto é 

produzido, citado no TP3, isso porque, parte da 

competência sócio-comunicativa se desenvolve 

intuitivamente, e outra parte é desenvolvida na escola, ou 
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seja, aprimora um conhecimento que o aluno já tem e utiliza, 

dando a ele a capacidade de se comunicar através do 

gêneros, de maneira mais eficiente e consciente. 

Há uma variedade de gêneros, cada um designado a 

uma específica atividade social, direcionados a um tipo de 

perspectiva de discurso, que dentro das novas tecnologias 

ampliaram sua extensão, evoluindo e por consequência 

ganhando novos desdobramentos diante da inserção no 

meio digital (gêneros digitais). 

Para o aluno, aprender sobre as características dos 

gêneros, o contexto base para a produção do discurso 

imerso no determinado gênero, sua funcionalidade e papel e 

como reproduzi-los, é essencial para o domínio da 

linguagem, ou seja, é de suma importância “para que ele 

possa ser proficiente leitor e escritor de textos que lhes são 

exigidos no seu dia a dia” (BARBOSA; AMARAL, 2011, 

p. 4). 

Assim, verificamos que continuamente nos 

encontramos rodeados por textos, em sua mais variadas 

formas e objetivos. Além disso, um dos propósitos da escola 

se pauta na aproximação dos educandos à realidade a qual 

pertencem, proporcionando-lhes o pleno desenvolvimento 

para que possam exercer interação de forma apropriada, 

permitindo-lhes a sua adequação ao contexto situacional 

através do conhecimento da linguagem. 
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Nesse sentido, é importante destacar a utilização 

dos diferentes tipos de gêneros textuais uma vez que “tanto 

atende às necessidades primeiras do ensino, quanto 

representa o trabalho com a língua viva, manipulável pelo 

uso social do usuário” (CAMARA, 2011, p. 5). 

Sabendo-se que o leitor iniciante, em sua trajetória 

educacional, deve receber uma atenção específica. É 

importante ressaltar que no ensino básico deve haver uma 

maior preocupação na formação e desenvolvimento dos 

educandos no que concerne à capacidade dos mesmos de 

compreender, organizar ideias e transmiti-las, ou seja, o 

desenvolvimento de competências as quais permitam a 

plena inserção destes alunos no contexto social. 

O hábito de ler deve ser estimulado de forma que 

se configure a imagem de que tal atividade é divertida e 

empolgante, ao mesmo tempo em que é uma forma de 

enriquecer-se, e todo incentivo à leitura deve ser feito por 

meio de um mecanismo que seja capaz de atrair e prender a 

atenção do leitor inexperiente. O mecanismo em questão que 

falaremos e debateremos no decorrer do seguinte trabalho 

será o gênero textual História em Quadrinhos como 

mecanismo de desenvolvimento do letramento. 
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2.1 PERSPECTIVA HISTÓRICA SOBRE AS 
HQs 

as Histórias em Quadrinhos, também 

denominadas nona arte, tiveram seu surgimento durante a 

pré-história. Tendo como base o ambiente em que o ser 

humano vivia, permeado de perigos e a fragilidade humana, 

há a necessidade de desenvolvimento da racionalidade 

como saída para se sobressair e sobreviver. Nesse sentido, o 

Homem criou estratégias que garantissem isso, bem como 

aperfeiçoou sua comunicação, colaborando para a sua 

evolução. Dentre as primordiais formas de expressão 

humana, destacou-se uma que conseguiu gravar sua 

percepção do mundo de modo perpétuo: 

Essa nova forma de comunicação abstrata se 
mostrou de extrema valia, pois foi 
concomitante a um período em que a 
expectativa de vida do homem era 
extremamente reduzida, devido às incontáveis 
tempestividades que o homem primitivo 
estava sujeito. (CAMPOS, 2013, p. 24) 

Nesse sentido, os registros eternizados nas 

paredes das cavernas tinham por objetivo transportar 

experiências e elementos da cultura às gerações futuras. 

Essa forma de inscrição pictográfica foi denominada “arte 

rupestre”, tendo como materiais usados para “deixar a 

impressão” extratos de plantas, minerais e sangue de 

animais mortos. 
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A arte rupestre configura-se como o registro de 

experiências do cotidiano pelos homens em meio ao 

ambiente que os rodeava, “retratando suas jornadas em 

busca de alimento e abrigo, e até mesmo, interpretações de 

suas crenças e adorações” (idem, p. 24). 

Figura 1 – Pinturas rupestres em caverna do Parque Nacional Serra 
da Capivara, Piauí. 

 

Fonte: brasil.gov.br acesso em: 26 set. 2018 

Posteriormente, por volta de 3 mil A.C, a 

comunicação sofre uma revolução, tendo como principal 

mudança a alteração gradativa da simples sequencialidade 

de desenhos para a utilização da escrita fonética, esta sendo 

caracterizada pela junção da escrita silábica e alfabética 

(MARTINS, 1957 apud CAMPOS, 2013). 
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A partir da era Comum, observamos a ascensão 

da Idade Média, a qual expande-se até o início das Grandes 

Navegações, entre os séculos XV e XVI. Assim, durante 

este período a produção literária sofreu grande impacto com 

o surgimento da prensa mecânica, tendo uma maior 

produção durante o final do século XV. Entretanto, cabe 

salientar que maior parte da população era iletrada, não 

sendo capaz de decodificar os elementos textuais e 

interpretar os escritos veiculados, o que contribuiu para a 

continuação da utilização de pinturas, que possuíam em sua 

maioria temas sacros, fomentando o uso da imagem como 

componente principal para a comunicação em larga escala. 

Posteriormente surgem obras que traziam 

concomitantemente elementos pictóricos e a palavra 

impressa; seus objetivos eram pautados tanto na doutrinação 

religiosa, quanto no entretenimento do grande público. 

Como exemplo dessas publicações podemos citar a Bibliae 

pauperum ou Bíblia dos pobres, que possuía ilustrações com 

cenas sequenciadas e falas saindo da boca das personagens. 

Outro modelo que podemos destacar concerne aos folhetins 

divulgados durante a Revolução Francesa, que possuíam 

cunho político-social. 

A partir do século XIX houve os primeiros 

esboços de histórias as quais utilizavam os quadrinhos em 

si. No ano de 1827, o escritor suíço Rudolph Töpffer foi o 
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primeiro a utilizar esta técnica, produzindo a obra Monsier 

Vieux Bois (CAMPOS, 2013). 

 

Figura 2 – Tirinha da obra Monsier vieux-bois 

 

Fonte: coinbd.com 

Posteriormente, algumas décadas depois, outra 

obra antecessora às HQs modernas surgia, tendo por autor o 

alemão Wilhelm Busch, o qual criou a obra Max and 

Moritz, cuja temática girava em torno da vida de dois 

garotos brincalhões e suas travessuras. 

Mesmo com diversas correntes de pensamento 

apontando para diferentes momentos em que se teriam sido 

originadas as HQs, as primeiras aparições desta arte 

sequencial encontrando- se em seus moldes tradicionais 

ocorreram no final do século XIX, mais precisamente na 

última década, encabeçadas por duas obras que dividem 
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opiniões sobre o posto de primeira publicação de histórias 

em quadrinhos no mundo, quais sejam The Yellow Kid, do 

cartunista norte americano Richard F. Outcault, em 1895, e 

Katzenjammer Kids, do autor alemão naturalizado norte 

americano Rudolph Dirks, cuja publicação se deu no ano de 

1897. 

Durante a adesão dos Estados Unidos na 
Primeira Guerra Mundial, a obra de Rudolph 
Dirks foi publicada originalmente no 
American Humorist, um suplemento 
dominical do New York Journal, com o título 
alterado para The Captain and the Kids. Na 
sua passagem pelo Brasil, o quadrinho foi 
intitulado 

- Os sobrinhos do Capitão. Após o 
falecimento de Rudolph Dirks, em 1968, seu 
filho John Dirks deu continuidade ao trabalho 
do pai, encerrando as tiragens em 1979. 
(LOVETRO, 2011 apud CAMPOS, 2013, p. 
30) 

No entanto, a obra de Oultcalt atualmente é 

considerada a primeira história em quadrinhos do mundo, 

tendo em vista que a mesma antecede a publicação de 

Rudolph Dirks, bem como a inclusão dos balões de fala das 

personagens nos quadrinhos, elemento primordial para a 

linguagem dos HQs. 
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Figura 3 –The Katzenjammer Kids 

 

Fonte: mycomicshop.com 

No que concerne à publicação das histórias em 

quadrinhos no Brasil, o seu precursor foi o italiano Ângelo 

Agostini, um cartunista que concluiu sua formação artística 

na capital francesa, mas que teve seu talento reconhecido 

em terras brasileiras, tendo publicado suas primeiras obras 

em dois periódicos, quais sejam “As aventuras de Nhô 

Quim”, veiculado na revista “Vida Fluminense”; e “As 

aventuras de Zé Caipora”, publicado na “Revista Ilustrada”, 

no ano de 1883. A “Revista Ilustrada” é considerada a 

primeira revista dedicada especialmente à publicação de 

Histórias em Quadrinhos (CAMPOS, 2013). 
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Figura 4 – As aventuras de Nhô Quim 

Fonte: quadrinhos.wordpress.com 

As histórias em quadrinhos começaram a cair no 

gosto popular brasileiro a partir da década de 1930, quando 

iniciou a importação destas publicações dos Estados 

Unidos; tais histórias envolviam personagens fantásticos, 

bem como super-heróis. 

Anos mais tarde, destacou-se nos cenários das 

histórias em quadrinhos o cartunista Maurício de Sousa, o 

qual iniciou sua carreira durante a década de 1950, 

publicando suas primeiras tiras no “Folha da Manhã”, tendo 

por principais personagens Bidu, um cãozinho azul, e seu 

dono, Franjinha. Posteriormente, houve a criação de outros 

personagens que se tornaram grandemente famosos: 

Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali, dentre tantos outros. 

Outro cartunista que também se destacou neste 

âmbito foi Ziraldo, criador dos personagens da “Turma do 
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Pererê”, o mesmo era pertencente a um grupo de humoristas 

que sofreram retaliações oriundas da censura à época do 

regime militar. Além disso, Ziraldo também obteve 

destaque com seu grande personagem “O menino 

maluquinho”. 

2.2 AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS E 

SUA IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM 

ESCOLAR 
Por utilizar de uma linguagem típica da oralidade e 

apresentar quadros de personagens que ao mesmo tempo em 

que usam da linguagem verbal contribuem para o 

entendimento com a linguagem não verbal, as HQs tornam-

se atrativas aos olhos dos alunos. Ao se trabalhar com 

leitores inexperientes, que não estão habituados a livros 

tradicionais, e chegam a achá-los cansativos ou se sentem 

desestimulados a ler, as histórias em quadrinhos aparecem 

como um meio de auxílio. Neste sentido: 

As HQs [...] fazem com que o aluno adquira 
um conhecimento utilizando materiais 
presentes no seu cotidiano e explorando 
formas de linguagem com reflexões mais 
críticas. O quadrinho pode ser usado no 
intuito de atender diferentes proposta se 
contribuem para formação de valores e o 
exercício da cidadania. Fazer releitura de 
cenas do cotidiano, transformar textos 
narrativos em quadrinhos, construir histórias e 
propostas de abordagem de temas de forma 
mais lúdica e divertida são apenas algumas 
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das formas de se utilizar a HQ em contexto 
escolar. (NEVES, 2012, p. 17) 

Assim, as HQs podem ser utilizadas como forma 

de incentivo à leitura, uma vez que seu formato configura 

um aspecto de dinamicidade, chamando a atenção do leitor, 

caracterizando-se como um método, do mesmo modo, de 

incentivo à leitura de outros gêneros. 

[...] entre as razões para se utilizar os 
quadrinhos na escola estão a atração dos 
estudantes por esse tipo de leitura, a 
combinação de palavras e imagens-forma mais 
eficiente de ensino, a qualidade da 
informação, o enriquecimento da 
comunicação pelas HQs, o auxílio no 
desenvolvimento do hábito de leitura e a 
ampliação do vocabulário (NEVES, 2012, p. 
16). 

Como sendo atualmente uma das principais 

representantes da chamada Arte Sequencial, o seu 

aperfeiçoamento ao longo das décadas vem se 

caracterizando por uma melhor relação entre o enunciado e 

a imagem, tendo em vista que a leitura das palavras contidas 

é apenas uma parte que compõe um processo maior, o qual 

exige do leitor não só a capacidade de decodificar e 

interpretar o que é dito, como também o que está sendo 

representado, gesticulado, por exemplo, por meio do 

conteúdo não-verbal. Para Will Eisner, essa leitura pode ser 

pensada como uma forma de atividade de percepção e na 

interação com os quadrinhos: 
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A configuração geral da revista em 
quadrinhos apresenta uma sobreposição de 
palavras e imagem, e, assim, é preciso que o 
leitor exerça as suas habilidades 
interpretativas visuais e verbais. As regências 
da arte (por exemplo, perspectiva, simetris, 
pincelada) e as regências da literatura (por 
exemplo gramática, enredo, sintaxe) 
superpõem-se mutuamente. A leitura da 
revista em quadrinhos é um ato de percepção 
estética e de esforço intelectual. (EISNER, 
1989, p. 8) 

Ademais, é importante ressaltar que as HQs podem 

ser utilizadas com procedimento de contextualização, 

proporcionando e ampliando a criatividade. Ressalta-se 

ainda que as Histórias em Quadrinhos são um meio de 

comunicação que abrange a massa popular, permitindo com 

que seja possível o trabalho com diversos conteúdos e 

temas, de forma lúdica, tornando o aprendizado prazeroso. 

As Histórias em Quadrinhos têm seu devido lugar e 

valor na vida do estudante, dentro e fora da escola e por 

conta de sua existência nesses dois locais, abre-se a 

oportunidade de se desenvolver uma atividade de 

letramento que utiliza de um elemento inserido na realidade 

social do discente, com a qual tem contato até de forma 

mais espontânea, sem o peso de ler como uma tarefa, que 

com textos literários, o que contribui para a eficácia desse 

processo onde o aluno vê uma espécie de motivação dada a 

familiaridade com o gênero textual. 
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O conhecimento de mundo trazido pelo aluno 
é, muitas vezes, desvalorizado. Suas práticas 
de letramento, também. Quando na verdade, é 
primordial que a escola conheça essa 
bagagem cultural trazida pelo educando para 
que saiba melhor o que trabalhar com ele, o 
que desenvolver, que práticas de letramento 
trabalhar, quais as estratégias que podem 
facilitar o aprendizado e torná-lo mais 
prazeroso e contextualizado com suas 
vivências etc. (LEITE; BOTELHO, 2011, 
p.11) 

Além disso, as HQs se caracterizam com uma 

forma eficiente de trabalho da transversalidade, 

transmitindo os conteúdos de forma atrativa. Nesse sentido, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) destacam 

que: 

Os quadrinhos devem estar e estão inseridas 
nos conteúdos de temas transversais que 
tratam de questões sociais (saúde, orientação 
sexual, cultura, meio ambiente e ética). 
Organizadas em diversas linguagens, as 
histórias em quadrinhos viabilizam diferentes 
contextos e produzem informações vinculadas 
aos temas sociais. (PCNs, 1997, s/p) 

Ademais, as Histórias em Quadrinhos, do mesmo 

modo, podem ser empregadas como ferramenta de incentivo 

à escrita, onde o aluno é colocado à produção de uma HQ a 

partir de um determinado tema solicitado. 
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3 ANÁLISE DE DADOS 
No capítulo que se segue será abordado acerca da 

oficina realizada na escola CAIC (Centro de Atenção 

Integral à Criança e ao Adolescente), tendo por turma os 7º 

anos A e C da referida instituição. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
A instituição que recebeu o projeto desenvolvido 

para a produção da monografia foi a escola Prof.ª Albertina 

Furtado Castelo Branco, mais conhecida como CAIC 

(Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente), 

que fica localizada na cidade de Parnaíba no estado do 

Piauí, cujo endereço é Rua Itaúna s/n, Bairro Piauí. 

O espaço da escola é bastante amplo, 

compreendendo quase um quarteirão inteiro na região e 

sendo um ponto de referência bastante conhecido por lá. 

Possui um prédio de dois andares com salas de aula, 

coordenação, secretaria, sala de multimídia e um mini 

auditório. A escola atende a duas modalidades de ensino: 

fundamental (6º a 9º ano) e EJA (4ª e 5ª etapas), sendo que 

a primeira atende nos turnos de manhã e tarde, enquanto a 

segunda atende apenas à tarde. 

A situação estrutural da escola deixa bastante a 

desejar, como por exemplo, a parte estética com paredes das 

salas em cor cinza, quase todas são sujas e bastante 

rabiscadas; a quadra da escola está interditada há muito 
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tempo visto o perigo de sua estrutura; salas muito quentes e 

abafadas, onde mesmo a maioria delas possuindo ar 

condicionado, nem todos funcionam. 

3.2 AS TURMAS 
As turmas que receberam a pesquisa 

correspondem ao 7º ano do Ensino Fundamental, do turno 

manhã. A pesquisa ocorreu em três etapas, consistindo em 

uma aula sobre Histórias em Quadrinhos e sua importância; 

um projeto, em que foram realizadas a escrita e a produção 

de HQs com a criação de histórias pelos alunos em que os 

mesmos deveriam produzir personagens do cotidiano, que 

atuassem como heróis contra algum problema social; por 

fim, foi feito um questionário, em que deveriam responder a 

perguntas sobre o uso de histórias em quadrinhos pelos 

professores, bem como sobre a percepção pessoal dos 

alunos sobre as mesmas. 

As turmas tinham diferenças acerca da questão 

da participação dos alunos, o que acabou comprometendo o 

andamento de algumas partes da oficina em determinada 

turma. No entanto, se mostraram bastante interessados e 

comunicativos. 

3.3 A OFICINA 
Foi elaborada a oficina nas duas turmas, sendo 

dividida em três momentos. No momento inicial ocorreu a 

apresentação do gênero textual, em que foi exposto o que 
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vem a ser Histórias em Quadrinhos e as características 

básicas dessa produção. Além disso, citou-se um breve 

apanhado sobre a história das HQs, seus tipos, que são 

carregados de peculiaridades bem como a origem cultural e 

o uso delas para determinadas abordagens temáticas. Dessa 

forma, observamos que as HQs podem ser publicadas em 

diversos veículos tendo formatos diferentes: 

[...] gibis - normalmente destinados ao 
público infantil e juvenil, com baixo preço e 
pouca durabilidade; álbuns e edições 
encadernadas - publicados em edições únicas, 
com um custo mais alto; Graphic novels, 
maxi e minisséries - semelhantes aos álbuns e 
às edições encadernadas, que buscam dar um 
tratamento diferenciado aos personagens; 
quadrinhos em jornais - o berço das HQ, que 
continuam até os dias atuais; fanzines - feitas 
por aficionados, colecionadores ou artistas 
iniciantes; publicações variadas - quadrinhos 
usados em publicidade, propaganda política, 
livros didáticos, entre outros. Todas essas 
variações de publicação podem ser 
encontradas em diferentes ambientes e se 
destinam a um público bastante diversificado. 
(SANTOS; GANZAROLLI, 2011, p. 66) 

No segundo momento realizou-se a leitura de 

Histórias em Quadrinhos, em que fora requisitado aos 

alunos que, após essa atividade, discorressem sobre os pontos 

mais importantes, os que haviam mais gostado ou que mais 

chamou atenção. É importante ressaltar que as crianças 

tiveram acesso a diversos formatos de HQs como: Gibis 

(Turma da Mônica) e Comics (Super- heróis). Essa etapa foi 
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bastante importante para se apurar a capacidade crítica e 

interpretativa dos alunos, podendo ser observado que a 

maioria ao demonstrar interesse pelo conteúdo lido, 

descreveu com mais afinco o que conseguiu entender de 

suas leituras. 

Destacamos que na primeira turma houve um 

trabalho diferenciado: após a leitura realizada, os alunos 

fizeram um resumo escrito a respeito da leitura de suas 

respectivas obras escolhidas, com finalidade de analisar de 

que modo se encontrava a competência de interpretação 

textual. 

No terceiro momento foi solicitada a produção de 

Histórias em Quadrinhos, sendo possível que fossem feitos 

tanto tirinhas simples quanto livretos, em que construíssem a 

história de um herói da vida real, em que o mesmo fosse 

encontrado em meio ao povo e combatesse problemas 

sociais (corrupção, desmatamento, poluição, etc.). Foi 

possível perceber a dedicação das turmas nessa etapa da 

oficina, percebendo-se assim divertimento proporcionado 

por uma produção textual de um gênero interativo e 

presente entre os gostos de leitura do aluno. 
[...] os quadrinhos também podem estimular a 
leitura de outros tipos de literatura, levando o 
leitor a despertar a curiosidade e o senso 
crítico. Além disso, podem ser utilizados 
conjuntamente com outros tipos de obras que 
potencializam a imaginação e o raciocínio de 
jovens e crianças, agregando de forma lúdica 
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estímulos positivos ao hábito contínuo da 
leitura. (CAMPOS, 2013, p. 22) 

As produções foram bastante pertinentes aos 

temas propostos. Vale ressaltar que estas além de ótimos 

conteúdos abordados, mensagens bem trabalhadas, tiveram 

ótimos acabamentos, mostrando assim que as turmas 

realmente se empenharam e se divertiram diante do tema 

proposto, não acatando a produção como algo apenas 

obrigatório sem seu interesse próprio por fazer. 

Muitos dos temas abordados em suas produções 

foram voltados para as mazelas geradas pela corrupção, pelo 

descaso dos políticos perante a população e, inclusive, 

críticas aos que contribuem para a eleição de corruptos e 

que perpetuam este ciclo dentro da sociedade: a própria 

população. 

A oficina também dispôs de um questionário 

aplicado aos alunos, em que haviam perguntas sobre o 

interesse pela leitura, bem como os gêneros que gostavam de 

ler, se gostavam de ler HQs e, por fim, se alguma vez algum 

professor já havia trabalhado HQs em sala de aula. 

Foi possível notar o interesse de leitura tanto dos 

que apenas conheciam os quadrinhos por terceiros ou por 

meio da mídia (como os filmes, séries e animações 

adaptadas de um Quadrinho), quanto pelos mais assíduos, 

revelando a leitura dos mesmos juntamente com a proposta 
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de produção resultaram em uma eficaz ferramenta de 

incentivo à leitura. Ao final da oficina, muitos solicitaram 

os quadrinhos utilizados para lerem em casa. Entretanto, a 

maioria da turma (tanto A, quanto C) não lembrava de 

alguma vez em que algum professor tenha trabalhado 

Histórias em Quadrinhos em sala de aula, revelando até 

mesmo o desconhecimento dos professores por parte da 

contribuição das HQs para os alunos. 

Levando em conta que o tempo de realização do 

projeto teve uma curta extensão, houve um aproveitamento 

bastante considerável, podendo se notar as contribuições das 

HQs para as crianças, onde a partir deste gênero textual 

puderam efetuar a interpretação dos textos e trabalhar a 

construção de seu pensamento crítico, o que também fora 

possibilitado através da atividade de produção na qual 

contemplou-se a capacidade dos alunos de refletir sobre o 

mundo e reproduzir sua visão do mesmo mediante um 

determinado tema, que pertinente ao meio social, resultou na 

exploração de pontos de vista variados inferindo, assim, o 

valor do emprego das HQs para o aprimoramento do 

letramento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do que foi discutido, percebemos que as 

Histórias em Quadrinhos tiveram sua origem na era pré-

histórica, como mecanismo de registro da vida humana 

frente ao hostil ambiente em que se encontrava. 

Ao longo da história ela se aprimorou, saindo da 

ampla nomenclatura de Arte Sequencial e adotando uma 

postura mais específica, agora enquanto gênero textual. 

Gênero este o qual demonstra-se multifuncional perante o 

seu trabalho em sala de aula. 

A partir das Histórias de Quadrinhos, por seu 

caráter transversal, pode ser trabalhado diversas temáticas 

pertinentes à sociedade. Diante desta possibilidade, podem 

ser bem aproveitadas de forma que estimulem o senso 

crítico e interpretativo, apresentando situações 

contextualizadas e refletidas na realidade conhecida pelos 

próprios alunos. 

Vale ressaltar a importância de atividades 

estimuladoras da leitura, visto a carência de hábito entre os 

alunos, o que diminui o nível de letramento literário o qual 

sem leitura não pode ser exercitado. Estimular o senso crítico 

dos alunos contribui para a formação de uma sociedade 

crítica, que reconhece seu lugar no mundo e interage com 
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ele de modo efetivo, atento às mudanças e sempre em 

constante discussão de ideias de modo produtivo. 

Os Quadrinhos demonstraram-se bastante 

competentes não somente em desenvolver esta capacidade 

crítica nos alunos, através das produções cheias de 

significados e referências ao mundo em que estão inseridos, 

mas também em incentivar a leitura e buscar mais dela, 

instigando a procura de mais textos que atendem às 

necessidades de seu dia a dia, no caso, entretenimento e 

lazer. 

Porém, mesmo sendo reconhecidos os benefícios 

das práticas de letramento com gêneros textuais atrativos 

como os Quadrinhos, tendo sido isto constatado não só 

através de pesquisas teóricas como também na própria 

prática em sala de aula, os professores, no caso da escola 

CAIC, demonstraram não fazer uso das HQs de forma 

relevante em sala de aula, demonstrando assim que não 

investigam o tipo de leitura presente no contexto social deles 

para que o trabalho de leitura em sala de aula seja mais 

produtivo. 

De modo geral, o professor precisa se atentar às 

práticas que funcionam e produzem efeitos relevantes no 

aprendizado dos estudantes, fazer uso destas é importante 

para uma produção de sentidos eficaz, e no caso de gêneros 

imersos no cotidiano pessoal de seus alunos, abre 
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oportunidades de se incentivar a leitura, bem como também, 

ao aprimoramento das capacidades interpretativas, críticas e 

perceptivas, edificando seu letramento. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO AOS 
ALUNOS 

       



10	EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 992 

ANEXO A – RESPOSTA DE UM ALUNO 
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ANEXO B – RESPOSTA DE UM ALUNO 
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HOMO CACTUS: UMA MOSTRA DA 
RESILIÊNCIA DA CULTURA POPULAR E DA 

LITERATURA ORAL NORDESTINA 
 

Antonio José da Silva SALES82  

Maria do Desterro da Silva OLIVEIRA83 
 

RESUMO: 

O presente artigo tem o propósito de analisar a coletânea de 
contos Homo Cactus. A análise dessa obra literária se 
desenvolve numa perspectiva de valorização das principais 
características da cultura popular e dos traços da literatura 
oral nordestina na concepção da mesma. Primeiramente são 
apresentadas as características do que seja cultura popular e 
do que seja literatura oral, tanto numa abordagem ampla 
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principalmente nos seguintes temas: Linguagem, Literatura, 
Metodologia da Pesquisa e Ensino. 
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como no contexto do regionalismo nordestino. A 
abordagem das características da cultura popular e literatura 
oral nordestina são baseadas nos pressupostos teóricos de 
Câmara Cascudo, entre outros estudos e pesquisas 
relevantes na área. Na segunda parte são descritas as 
características mais evidentes da obra que a classificam e a 
situam dentro da proposta de análise: cultura popular e 
literatura oral no gene da obra literária Homo Cactus. Esta 
análise se desenvolve por meio de pesquisa bibliográfica, 
análise da obra em epígrafe e por meio de entrevista e 
enquetes com o próprio autor da obra literária. 

Palavras-chave: Homo Cactus. Literatura regional. 
Oralidade na Literatura. Cultura popular nordestina. 

RESUMEN: 

El presente artículo tiene el propósito de analizar la 
colección de cuentos Homo Cactus. El análisis de esta obra 
literaria se desarrolla en una perspectiva de valorización de 
las principales características de la cultura popular y de los 
rasgos de la literatura oral nordestina en la concepción de la 
misma. Primero se presentan las características de lo que 
sea cultura popular y de lo que sea literatura oral, tanto en 
un abordaje amplio como en el contexto del regionalismo 
nordestino. El abordaje de las características de la cultura 
popular y literatura oral nordestina se basan en los 
presupuestos teóricos de Câmara Cascudo, entre otros 
estudios e investigaciones relevantes en el área. En la 
segunda parte se describen las características más evidentes 
de la obra que la clasifican y la sitúan dentro de la propuesta 
de análisis: cultura popular y literatura oral en el gen de la 
obra literaria Homo Cactus. Este análisis se desarrolla por 
medio de investigaciones bibliográficas, análisis de la obra 
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en epígrafe y por medio de entrevista y encuestas con el 
propio autor de la obra literaria. 

Palabras-clave: Homo Cactus. Literatura regional. 
Oralidad en la Literatura. Cultura popular nordestina. 

Introdução 
Ao longo da história da humanidade, em suas 

mais diversas etapas evolutivas, o ser humano sempre 

buscou uma forma de expressar os conhecimentos. Podendo 

estes conhecimentos serem individuais ou coletivos, 

adquiridos pelo povo ao longo das gerações. As memórias 

do povo, a cultura construída pela vivência, a língua 

comum como meio de interação social. Estes são 

elementos de importante valia na constituição de uma 

identidade que remeta às características de uma nação, de 

um povo, de uma região. 

O Brasil é um país diversificado em seus aspectos 

culturais e é tido como um país multiétnico e multicultural. 

Pelas características de sua extensão territorial, étnica/racial, 

social, miscigenação, etc. percebem-se características 

diversas dentro de um mesmo país. Não é intenção 

classificar essas mais variadas características. Cada aspecto 

cultural, cada componente social e cada região têm os seus 

atributos e importância dentro do contexto da cultura 

nacional, afinal, é essa diversidade que faz o Brasil um país 

rico culturalmente. 
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As cinco regiões brasileiras possuem 

singularidades, suas marcas. Quando falamos em Nordeste, 

remetemos à figura sertaneja. Tal personagem representado 

pelo agricultor resistindo ao sol, pelo vaqueiro rasgando as 

matas ralas, pelos flagelados da seca e pelos retirantes. A 

religiosidade do povo depositando esperança em dias 

melhores, os repentistas e cordelistas narrando sagas em 

versos improvisados. As moças casadoiras esperando seu 

príncipe encantado, a figura do cangaceiro, as lendas e as 

assombrações contadas pelos anciões. Entre outros 

elementos menciona-se ainda a comida caseira da avó. O 

menino que escuta as lendas, os causos e histórias, que 

relembra essas cenas do sertão, como num sonho, em uma 

viagem. Homo Cactus nos apresenta as imagens do 

sertanejo, do vaqueiro, das lendas e a riqueza cultural 

nordestina. 

A coletânea de contos nos remete às lembranças 

nostálgicas da infância, da vida na roça, o terreiro da 

fazenda, as narrativas horripilantes, as crendices populares. É 

uma volta no tempo em busca da essência da cultura do povo 

nordestino. A arte de contar histórias advindas da cultura 

oral popular é marcante nessa obra e são essas marcas da 

resiliência da cultura popular e da oralidade na literatura 

nordestina que se propõe esse estudo. 
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Na primeira parte o foco é conceituar o que é 

cultura popular e o que é literatura oral de acordo com 

estudiosos sobre o assunto e contextualizando com o 

regionalismo nordestino. Na segunda parte o foco é a obra 

Homo Cactus e as suas características mais pertinentes 

sobre cultura popular, literatura oral e regionalismo que 

marcam a criação da obra. 

1 Oralidade na literatura. 

A capacidade de expressão oral é uma das maiores 

façanhas do ser humano. A fala humana é uma das maiores 

qualidades dessa espécie e um dos fatores responsáveis por 

tamanho avanço desenvolvimentista e evolutivo do ser 

humano em relação aos outros seres. 

Felisberto Vasco GONÇALVES, em seu artigo 

“Oralidade cultural e literatura” faz uma análise do 

surgimento da oralidade como comunicação humana 

primitiva: 

A base da oralidade certamente levou 
milhares de anos para se consolidar como 
linguagem fluente. É interessante supor a 
importância atávica da oralidade nos 
primitivos grupos humanos que habitavam 
cavernas. Não é difícil imaginar o grande 
número de relatos de caçadas, lutas e 
descobertas de um clã ou comunidade ao pé 
do fogo numa noite fria. Como parte possível 
de relatos da experiência humana na Terra, a 
paleo-escrita ideográfica foi, na aurora dos 
tempos, esboçada nas paredes das cavernas, 
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com mãos tateando e delineando cenas 
impressas com gordura animal, carvão e 
óxidos minerais, como se a mente, a boca e o 
gestual não bastassem, para exprimir toda a 
emoção da oralidade. (GONÇALVES, 2012, 
p. 01). 

Nas palavras de Gonçalves vemos a importância 

histórica da oralidade. Esta que foi imprescindível no 

histórico das evoluções humanas. Hoje ocupa lugar de 

destaque nas comunicações, embora disputando lugar com 

outras formas de interações. Os relatos da vida cotidiana, 

desde os tempos das cavernas, eram acompanhados de 

outras linguagens que aumentavam a capacidade de 

expressão, como os desenhos rupestres auxiliando as 

narrativas das caçadas, das batalhas, etc. Importante é 

salientar que, mesmo tanto tempo depois, o homem atual 

continua a narrar seus feitos e sua experiência de vida em 

sociedade, seja por meio da expressão oral, dos gestos, da 

música, da pintura e das letras. A literatura guarda 

familiaridade com a oralidade, tal relação permanece 

viva quando percebemos as marcas da oralidade e da 

cultura popular impregnada na literatura. Os feitos do povo 

que antes eram gravados nas paredes das cavernas agora têm 

lugar nas páginas dos livros. 
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2 Tradição oral na literatura regional 

nordestina. 
Mesmo na modernidade do século XXI, ainda é 

comum poetas, escritores e pesquisadores se debruçarem 

sobre as características de seu povo e de épocas passadas. 

As peculiaridades de determinado grupo populacional 

podem ser encontradas de forma preservadas especialmente 

nas regiões interioranas. Não seria diferente na Região 

Nordeste. Enquanto algumas regiões se modernizaram, as 

cidades cresceram, o turismo trouxe novas dimensões, 

mesmo assim, nas entranhas do sertão, o homem sertanejo 

preserva sua história e a história dessa região tão rica 

culturalmente. Luís Câmara Cascudo (2005) foi um exemplo 

daqueles que primeiro se debruçou a beber nessa fonte, 

como deixa explícito no prefácio de “Vaqueiros e 

Cantadores”: 

O material foi colhido diretamente na 
memória duma infância sertaneja, 
despreocupada e livre. Os livros, opúsculos, 
manuscritos, confidências, o que mais se 
passou posteriormente, vieram reforçar, 
retocando o “instantâneo” que meus olhos 
meninos haviam fixado outrora. É o que 
fielmente se continha em minha alma. Dou fé. 
(CASCUDO, 2005, p. 11). 

Cascudo foi um dos maiores estudiosos da 

cultura popular nordestina e descrevendo em seus textos as 
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cenas de suas memórias infantis e das andanças que fazia 

depois de ganhar idade: 

O algodão não matara os roçados e a gadaria 
se espalhava nos descampados, reunida para 
as apartações nas vaquejadas álacres. A 
culinária se mantinha fiel ao século XVIII. A 
indumentária lembrava um museu 
retrospectivo. As orações fortes, os hábitos 
sociais, as festas da tradição, as conversas, as 
superstições, tudo era o Passado inarredável, 
completo, no presente. Vivi essa vida durante 
anos e anos e evoca-la é apenas lembrar 
minha meninice. (CASCUDO, 2005, p. 11). 

Evidencia-se, assim, as superstições nas 

memórias de épocas passadas. As cenas vividas na infância, 

nos terreiros das fazendas, compõem o repertório cultural. 

Narrativas contadas no alpendre das casas, na hora do café 

da tarde. Outro elemento que integra a cultura popular são 

as festas tão aguardadas ao longo do ano. Por fim, as 

benzedeiras e suas rezas, as crendices populares e as 

superstições do povo. Enfim, toda a riqueza cultural 

nordestina é material a ser garimpado por aqueles que 

fazem das letras as memórias de seu povo. 

Registrar, preservar e divulgar no meio literário 

as raízes do povo é contribuir para a autoafirmação da 

identidade de um povo. Povo que aprendeu a resistir aos 

desígnios das secas, a falta de oportunidades e até mesmo o 

respeito por parte de outros compatriotas. A cultura popular 

nordestina é cheia de vida, de memórias, de criatividade. 
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Essas vivências são fundamentais para a literatura de cunho 

regionalista. Embora venha sofrendo às influências da 

modernidade, ainda suspira em obras livrescas de grande 

valor. 

Ao passar dos tempos e as influências do mundo 

moderno, algumas dessas marcas e memórias começam a 

diluir-se. Torna-se necessário, assim, registros literários 

para que as novas gerações citadinas e informatizadas 

reconheçam suas origens e as origens de seu povo. 

Não há muito tempo para ouvir um cantador 
nem o baião da viola. Só as populações das 
aldeias, os “arruados” sertanejos, conservam a 
fidelidade aos seus poetas. (CASCUDO, 
2005, p. 12). 

A literatura nordestina oportuniza o reviver das 

histórias de Trancoso, das aventuras dos cangaceiros, dos 

vaqueiros nas pegas de gado e nas vaquejadas. Relembrar 

ou conhecer as guerras de famílias importantes, a bravura e 

a ferocidade de homens destemidos. Os meninos 

assombrados com a “mãe da lua”. Os fatores mencionados 

são característicos da oralidade e cultura popular. Fatos que 

estão resguardadas em importantes obras literárias escritas 

por hábeis mãos nordestinas que fazem das letras a 

exaltação de sua terra e de seu povo. 

Quando se fala em literatura sertaneja dentro do 

contexto de literatura regional nordestina, faz-se uma 
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referência ao estilo de vida campesina, das áreas interioranas, 

do homem rústico. Albertina VICENTINI (1998) esclarece 

acerca das polêmicas sobre a temática sertaneja na literatura 

regional, e não é somente no Nordeste que essas paisagens 

rústicas são apresentadas na literatura. A literatura regional 

almeja apresentar as particularidades de um determinado 

lugar, evidenciando a identidade deste. 

Tanto a literatura sertanista quanto a literatura 
regionalista têm obtido sua denominação a 
partir da matéria sobre a qual escrevem – o 
sertão ou a região – e não necessariamente a 
partir da forma com a qual escrevem o fato 
literário enquanto tal. De uma maneira geral, 
esses temas se referem sempre a um certo 
espaço geográfico, paisagístico e socialmente 
delineado – ao sertão, no Centro-Norte e 
Nordeste, e aos pampas no Sul; a alguns usos 
e costumes rústicos, sobretudo rurais; à 
religiosidade e ao trabalho, também rurais; e a 
uma linguagem idioletizada tanto no nível 
regional quanto local. (VICENTINI, 1998, p. 
41-42). 

Faz-se necessário, portanto, a delimitação do que 

seja a literatura regional a nível local, especificando aqui, a 

nordestina. E no que se refere às características da 

Literatura oral, Cascudo, citando Paul Sébillot (2012), 

assim a define: 

A denominação é de 1881. Criou-a Paul 
Sébillot com a sua Littérature Oral de La 
Haute-Bretagne. Defini-a, porém, muito 
depois. “La littérature orale comprend ce qui, 
pour le peuple qui ne lit pas, remplace les 
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productions lettéraires” (CASCUDO, 2012, 
p. 13). 

Aqui a literatura oral é compreendida como todo o 

fazer literário onde as letras são substituídas pelo saber do 

povo. Àqueles que não sabem ler e/ou escrever, as 

narrativas orais ganham espaço como função literária. O que 

ocorre em muitos casos, é que essas formas de narrativas 

orais que fazem parte do patrimônio cultural de um povo, 

servem de base e inspiração para autores. A função social-

literária do autor é transportar esses conhecimentos do meio 

puramente oral para o literário. 

2.1 Folclore, misticismo e religiosidade. 
Folclore, misticismo e religiosidade perfazem o 

imaginário popular e, desta forma, influenciam na literatura 

regionalista. O folclore está na identidade do povo que, por 

meio de suas manifestações culturais tradicionais, 

preservam e repassam às novas gerações as origens e as 

marcas de uma sociedade. Uma das formas de preservação e 

legado para as gerações futuras consiste no folclore 

registrado na literatura. 

Quando se fala em literatura folclórica é necessário 

o entendimento de que, segundo Cascudo (2012): 

A literatura folclórica é totalmente popular, 
mas nem toda produção popular é folclórica. 
Afasta-a do Folclore a contemporaneidade. 
Falta-lhe tempo. [...] Os elementos 
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característicos do Folclore são: a) 
Antiguidade; b) Persistência; 

c) Anonimato; Oralidade. (CASCUDO, 2012, 
p. 14). 

A cronologia é um dos aspectos que marcam o 

folclore. As tradições são repassadas de geração em geração 

por meio das manifestações populares diversas, como 

lendas, mitos, provérbios, danças, costumes, narrações 

epopeicas, etc. Além da marca do tempo, e da persistência, 

ao ser repassado de geração em geração, temos ainda as 

características do anonimato e da oralidade. O anonimato 

deriva do fato de que essas manifestações descendem do 

povo, de uma sociedade, e não de um indivíduo 

especificamente. O conhecimento popular, como a 

nomenclatura o define, não é um bem privado e sim é um 

bem acessível a todos. São informações abertas tanto aos 

letrados como aos não-letrados. A oralidade tem como 

característica a difusão não sistematizada. Os saberes do 

povo são acessíveis e compartilhados a quem quer que seja, 

pois a maior parte de sua transmissão ocorre de forma oral, 

na boca do povo. 

Desta forma, a literatura que se baseie nos fatos 

folclóricos de uma sociedade, terá, impreterivelmente, 

marcas de tempos passados, da resiliência às transformações 

impostas pelo tempo e pela modernidade, do anonimato dos 

hábeis anciões contadores de estórias e da oralidade que é 
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sua forma de narrar. A maioria desses contadores de 

histórias nem sequer dominam a arte de ler e escrever, 

porém, leem o mundo ao seu modo e o descrevem com as 

ferramentas que possuem: a linguagem oral. 

Misticismo e religiosidade são palavras que 

pertencem ao mesmo campo semântico. A religiosidade 

possui características místicas e vice-versa. 

Mauro de Salles VILLAR, no Dicionário Houaiss 
Conciso, assim define: 

Mis.ti.cis.mo s.m. 1 atitude filosófica ou 
religiosa que busca a união íntima e direta do 
homem com a divindade 2 tendência para 
incorporar ensinamentos religiosos a sua 
forma de pensar; religiosidade 3 inclinação 
para acreditar em forças e entes sobrenaturais, 
sem levar em conta explicações racionais e 
científicas; credulidade. (VILLAR, 2011, p. 
640). 

A literatura regionalista popular nordestina é 

permeada pelas marcas do folclore, do misticismo e da 

religiosidade de seu povo. As narrativas são ricas em 

personagens mitológicas que habitam o imaginário popular 

como o lobisomem, a boitatá, o assobiador, a curupira, a 

caipora, a mãe d’água, a mãe da lua, as botijas, etc. 

A religiosidade apresenta forte viés de superstições 

como nos apresenta CASCUDO (2012): 

A tradição reúne elementos de estórias e 
história popular, anedotas reais ou sucessos 
imaginários, críticas sociais, vestígios de 
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lendas, amalgamados, confusos, díspares, na 
memória geral. Confundem com certas 
superstições. (CASCUDO, 2012, p. 46). 

Personagens religiosos como Padre Cícero e as 

romarias às cidades conhecidas pelo turismo religioso são 

exemplos da influência religiosa na vida do povo nordestino. 

Por vivenciarem os flagelos de épocas difíceis de secas, 

recorrem às crenças na busca de um amparo aos seus 

martírios. As promessas com os santos para as chuvas 

cheguem ao sertão, as adivinhações e as experiências para 

saber se o inverno será bom, as rezas-fortes para espantar o 

quebranto e o mau-olhado. 

A literatura regional representa a vida e o cotidiano 

de seu povo não podendo olvidar-se de tais características 

nas narrativas de influência oral popular. Essa é sua 

essência. 

2.2 Os contadores de histórias. 
Os contadores de histórias fazem parte da cultura 

popular e, desta forma, pertencem ao folclore de seu povo. 

As estórias contadas pelos anciões são originadas nas 

experiências de vida de gerações passadas e possuem suas 

raízes nas origens étnicas que formam a miscigenação do 

povo brasileiro. Muito do imaginário popular tradicional 

está arraigado nas lendas indígenas, nas lembranças dos 

povos africanos bem como na influência europeia. 
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Se pensarmos na inextinguível tendência para 
o canto e na sedução irresistível do africano 
pela eloquência, a mania dos discursos, a 
conversa sem fim, o prestígio dos contadores 
de estórias e cantores populares, profissionais, 
compreendemos como o problema do folclore 
africano absorverá um século de sistemática e 
será um esplendor no seu conhecimento total. 
(CASCUDO, 2012, p. 168). 

Cascudo reconhece a importância da contribuição 

dos povos de origem africana na tradição oral e eloquência 

dos contadores de estórias. Muito dos seus cantos 

tradicionais, narrativas de guerreiros tribais e as lutas de 

resistência contra a escravatura estão em seus discursos. 

Cascudo citando a obra Casa-Grande & Senzala de Gilberto 

Freyre afirma que: 

As histórias portuguesas sofreram no Brasil 
consideráveis modificações na boca das 
negras velhas ou amas de leite. Foram as 
negras que se tornaram entre nós as grandes 
contadoras de histórias. Os africanos [...] 
possuem os seus contistas. ‘Alguns indivíduos 
fazem profissão de contar histórias e andam 
de lugar em lugar recitando contos.’ Há o 
akpalô fazedor de alô ou conto; e há o arokin, 
que é o narrador das crônicas do passado. O 
akpalô é uma instituição africana que 
floresceu no Brasil na pessoa de negras velhas 
que só faziam contar histórias. (FREYRE 
apud CASCUDO, 2012, p. 171). 

Assim como os africanos, os indígenas possuem 

sua parcela de contribuição nas narrativas orais brasileiras, 

principalmente nos causos. Causos são narrativas em que as 

espécies animais aparecem retratadas como figuras 
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mitológicas como nos mostra mais uma vez Cascudo 

(2012), grande estudioso da cultura brasileira: 

O jabuti ocorre nas estórias indígenas de Mato 
Grosso, Pará, Amazonas, entre os tupis. 
Carlos Frederico Hartt escreve: — “O jabuti, 
como lhe chamam os portugueses, ou Yauti, 
como o denominam na língua geral, é uma 
pequena espécie de cágado muito comum no 
Brasil e de grande apreço como alimento. É um 
animal de pernas curtas, vagaroso, débil e 
silencioso; entretanto, representa na mitologia 
do Amazonas o mesmo papel que a raposa na 
do Velho Mundo. Inofensivo e retraído, o 
jabuti, não obstante, aparece nos mitos da 
língua geral como vingativo, astucioso, ativo, 
cheio de humor e amigo de discussão. ‘É 
verdade!’ disse-me um índio em Itaituba ao 
terminar um mito do jabuti. ‘É o diabo; e tem 
feito estragos!’” (CASCUDO, 2012, p. 294). 

A fauna e a flora formam parte do imaginário 

popular indígena. Ligados à natureza, os animais e plantas 

são visto como divindades, seres mitológicos, dos quais as 

populações indígenas dependem para sobreviverem. O 

respeito para com a natureza é o maior legado que os 

nativos compartilham os demais povos. 

Os colonizadores europeus também possuem as 

suas tradições orais originárias do Velho Mundo que foram 

adaptadas à nova realidade e mescladas na absorção de 

influências culturais dos povos colonizados e explorados. 

As LENDAS são, em maioria absoluta, de 
caráter religioso. Transplantaram-se para o 
Brasil, quase determinando um ambiente 
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idêntico ao europeu. Vinha o português, 
minhoto, algarvino, alentejano, beirão, 
transmontano, com seus oragos velhos, 
propriedade de sua fé, tornada habitual nas 
festas oblacionais nas datas votivas. Vieram os 
“santos” e os romeiros. (CASCUDO, 2012, p. 
198). 

Assim formou-se o que chamamos de cultura 

popular brasileira, uma mescla europeia, africana e 

indígena. Essa mescla de cultura proporciona à cultura 

brasileira uma vasta diversidade que transborda na pujança 

da cultura popular brasileira. Essa rica cultura brasileira é 

terreno fértil para a imaginação e sabedoria popular como se 

evidencia nos contadores de histórias: pessoas de mais 

idade que narram feitos históricos, acontecimentos 

passados, reais ou fictícios. Essa tradição e as histórias 

narradas são passadas de geração em geração ao passo em 

que os mais velhos repassam essas histórias, lendas e 

conhecimentos às gerações mais novas. Essa característica 

se reflete no hábito de contar histórias para as crianças por 

meio da literatura oral. 

3. Homo Cactus. 
Homo Cactus compõe o universo de obras da 

literatura de cunho regionalista no Nordeste do Brasil. Uma 

obra publicada em 2018, que desperta a atenção por 

apresentar as características da oralidade e da cultura 

popular em suas entrelinhas. Aspectos da oralidade que 



14	EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1011 

surgem na descrição de seus personagens e na ambientação 

de suas narrativas. 

3.1 O autor-narrador. 
O autor da obra é Marcello Silva. Nascido no 

povoado Poções, zona rural de Chaval, estado do Ceará, 

cresceu no ambiente rural, onde ouvia dos mais velhos as 

narrativas orais que o inspiraram e ajudaram a criar os 

personagens presentes na obra. 

Claucio Ciarlini, escrevendo no jornal “O 

Piagüi”, impresso dedicado ao meio cultural/literário, 

afirma que o autor é o próprio homem cacto, fazendo alusão 

ao título da obra. 

O menino homem nascido na zona rural 
chavalense que aprendeu desde de cedo, 
assim como os cactos, a resistir. Sob seu 
aparente caule espinhento se esconde o néctar 
que nutre sua luta diária diante das 
adversidades da vida e quando menos se 
espera, uma flor noturna brota... É a sua 
literatura. (CIARLINI, 2018, p.05). 

A referência ao cacto, que está presente no título 

de sua obra, está diretamente relacionada às características 

dessas espécies da flora nordestina. Planta adaptada a 

ambientes extremamente quentes e/ou áridos. Devido à 

capacidade de conservação de água no seu caule, a planta 

apresenta uma alta capacidade de resiliência mesmo em 

ambientes hostis. Essa capacidade de resistência se associa 
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na comparação com a luta diária das populações menos 

favorecidas que buscam formas de superar todos os desafios 

e conseguir mostrar o seu potencial. 

Marcello Silva é como o próprio título da 
obra: Homo Cactus. É sertão. É resiliência. É 
resistência no cenário adverso. Aprendeu a 
renunciar e a perder durante a estiagem para 
depois revigorar com as chuvas de janeiro. [...] 
Por trás dele existe uma História, e você pode 
até não entender e nem concordar com ela, 
mas deve, no mínimo, respeitá-la. 
(CIARLINI, 2018, p. 05). 

Por meio de seus contos, o autor faz um 

movimento de preservação das tradições dos contadores de 

histórias e das narrativas orais da cultura popular 

nordestina. O próprio autor assume esse papel de narrador-

contador, literalmente, das histórias do povo. 

3.2 A obra. 
A obra literária intitulada Homo Cactus, de 

Marcelo Silva, é uma coletânea de contos brasileiros com 

forte influência da cultura oral popular nordestina e aspectos 

da literatura de cunho regionalista. A obra é composta por 

15 contos distribuídos em 81 páginas na seguinte ordem: O 

Pecado de Maria; Canto do Urutau parte I; A Maldição da 

encruzilhada; Caçador de botija; Menino Jesus; O 

Lobisomem de Santa Cecília; Buk e as galinhas; O 

Cangaceiro sem face; Pai Chico e Mãe Catarina; Menino 

Vaqueiro; Sete Peles – O Filho do Cão; Canto do Urutau 
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parte II; O canto da Acauã; A Mãe D’água do Ubatuba; e, 

Homo Cactus. 

3.3 O cenário da narrativa. 
O cenário da narrativa é ambientado na zona 

rural, remetendo às origens do autor-narrador. Ciarlini 

(2018) observa que o autor, vindo de família de 

agricultores, aprendeu a observar o silêncio da natureza e 

entender seus ciclos como estratégia de sobrevivência. 

Foi influenciado pelo local em que nasceu que o autor: 

[...] encontrou no meio rural, elementos de 
inspiração para sua literatura e é baseado neste 
cenário que deságua seu mais novo trabalho: 
“Homo Cactus” um livro contendo 15 contos 
com temática interiorana. O livro em questão 
foi ‘escrito’ em sua mente desde sua infância 
quando ele participava das conversas com os 
anciões da fazenda e nesses diálogos, ele 
viajava na imaginação nos contos e causos de 
lobisomens, mãe d’água, cangaceiros, botijas, 
etc. (CIARLINI, 2018, p. 05). 

A ambientação da narrativa é parte fundamental 

em qualquer obra literária. Ela ajuda a criar no imaginário o 

cenário dos eventos que serão narrados. É necessário que o 

leitor se situe no imaginário de um ambiente rústico, rural, 

desprovido da TV, do computador, do celular, enfim, da 

modernidade do século XXI. É imprescindível a 

reconstituição de um cenário nostálgico do nordeste de 

décadas passadas. 
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[...] é nas fazendas e nos limites delas que 
brotam esses contos brilhantes [...]. O cheiro 
do interior, uma combinação dos aromas 
produzidos pela flora e pela fauna! A Casa de 
Farinha, que tanto nos abria o apetite! O 
casebre abandonado, que cada dia tentávamos 
nos aproximar, mas sem sucesso... As trilhas 
mata adentro, que guardavam surpresas, 
geralmente reptilianas! O riacho que 
banhávamos, enquanto nossas tias lavavam 
roupas! [...] Os chapéus de palha, [...] as redes 
de tucum [...] madrugada, entre o canto dos 
sapos, dos outros bichos [...]. (CIARLINI, 
2018, p. 05). 

O cenário perfeito para essa narrativa está no 

entardecer, o adentrar da noite no terreiro da fazenda, com 

os mais velhos contando as estórias ao redor de lamparinas, 

lampiões ou no calor de uma fogueira, como observa 

Cascudo (2012): 

Toda a parte de prosa na Literatura Oral exige 
um ambiente protocolar para sua exibição em 
qualquer país do mundo. Noventa por cento 
das estórias, adivinhações, são narradas 
durantes as primeiras horas da noite. 
(CASCUDO, 2012, p. 268). 

Mesmo no mundo moderno, urbano e 

informatizado, o espaço rural e agrário, desperta interesse e 

é o refúgio para aqueles que buscam o contato com a vida 

simples e com a natureza. Esse contato com a vida simples 

perpassa pelas histórias contadas pelo povo, incluindo, 

assim, a tradição oral. 
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O cenário natural nordestino está descrito no 

cenário dos contos, as plantas típicas como o cacto, as 

carnaubeiras, as árvores frutíferas nas quais as crianças se 

arriscam para saciar sua fome. As crianças, desprovidas de 

aparelhos tecnológicos, encantavam-se com as narrativas, os 

causos, as lendas, as cantigas de roda e outras formas de 

brincadeiras que permeavam o folclore popular e que pouco 

a pouco caem no esquecimento. 

Ao descrever e ambientar essa visão de mundo 

simplista, o leitor revive esse cenário místico e nostálgico, 

rememora a vida de passados anos, valoriza as histórias de 

seu povo e mantêm vivas as tradições populares. O 

cenário nas maiorias dos contos remete a uma vida rústica 

como no conto “O Canto da Acauã”: uma casa de taipa mal 

rebocada e o fogão a lenha. 

3.4 A resiliência da tradição oral e da cultura 

popular na coletânea de contos Homo Cactus. 
Homo Cactus metaforiza a resiliência da tradição 

oral dentro de uma obra literária. Faz referência ao fato de 

que cada vez mais as tradições culturais se perdem nos 

avanços que o mundo moderno nos impõe. Uma obra que 

luta para resguardar esses valores quebra com os 

paradigmas do mundo moderno. A coletânea, corpus desse 

artigo, fortalece a literatura regional nordestina ao abordar o 

mundo rústico. O mundo rural e desprovido de todo o 
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conforto que o a modernidade proporciona. É uma viagem no 

tempo e nas entranhas da formação da sociedade nordestina. 

As crianças e adolescentes da atualidade estão 

acostumadas à teledramaturgia, aos heróis importados que a 

TV e a internet apresentam. Desenhos animados, filmes, 

séries, livros (best sellers), personagens, músicas. A 

sociedade atual está sendo invadida por produções oriundas 

de outros povos, de outras nações, que se sobrepõem 

economicamente e tenta sobrepor-se culturalmente dentro 

de um país. Valorizar a cultura local, as produções 

independentes, os personagens da cultura popular, as lendas 

do povo, está sendo cada vez mais uma árdua tarefa. Porém, 

por mais que se pareça uma tarefa difícil, buscar a 

valorização da identidade cultural de uma sociedade é uma 

tarefa gratificante e que certamente merece o destaque e 

reconhecimento no meio acadêmico e literário. 

Um povo sem cultura própria, ou que não 

reconhece o valor de sua cultura, acaba perdendo a sua 

identidade, aquilo que o define como um povo. Não se 

busca aqui, um egoísmo exacerbado de supervalorização da 

cultura de um povo em detrimento de outros. A pretensão é 

valorizar aquilo que é patrimônio cultural, as marcas que 

identificam uma sociedade. Não é desvalorizar a cultura do 

outro, e sim valorizá-la tendo a própria cultura local como 

ponto de partida e não algo a ser substituível. As memórias 
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do povo, o conhecimento popular, as festas tradicionais, a 

oralidade do povo, as estórias contadas pelos mais velhos, 

as lendas, constituem a tradição de um povo. 

Os personagens, em todos esses aspectos, 

merecem e devem ser preservados para que evitemos o 

lapso do esquecimento. Ler uma obra literária que sintetiza 

esses valores e personagens locais é ter a certeza que a 

cultura do povo nordestino, sertanejo, da roça, não caiu e 

nem cairá no esquecimento. Estar em contato com essas 

narrativas que possuem suas origens na cultura oral popular 

é estar diante de um museu em forma de letras impressas. 

Devemos sim valorizar nossa cultura local e resistir às 

mudanças que pouco a pouco vão substituindo a essência do 

povo nordestino. 

3.5 As marcas da literatura oral, religiosidade 

e cultura popular na coletânea de contos 

Homo Cactus. 
Evidenciar as marcas da literatura oral, da cultura 

popular, da religiosidade, dos saberes e folclore do povo, 

enfim, todas essas posições estão entre os objetivos 

principais desse trabalho. Portanto, será exposta uma análise 

de cada conto da coletânea Homo Cactus em que essas 

características estejam em maior evidência. O primeiro 

conto da obra é intitulado “O pecado de Maria”, onde já se 

expressa a localização geográfica ao citar uma espécie 
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vegetal endêmica do semiárido e litoral da região Nordeste: 

a carnaubeira. 

Entre o céu e a terra há tanta distopia! O certo 
e o errado são duas míni retas de um mesmo 
ângulo. Que Deus tenha piedade dos que 
julgam e sentenciam. Se pecares, bem-vindo, 
pegue uma cadeira de balanço, uma xícara de 
chá, e vamos ver o sol nascer por entre as 
carnaubeiras. (SILVA, 2018, p. 11). 

Dessa forma, além da figura do cacto, expressa 

no título da coletânea, já no primeiro conto aparece a 

carnaubeira, árvore símbolo do Ceará e do Piauí. Os 

cenários da maioria dos contos remetem às paisagens típicas 

do Nordeste. Outra árvore nordestina que aparece no 

primeiro conto é o cajueiro, descrito na fala de Ângela 

Pedrosa, narrador-personagem do referido conto: 

Naquela manhã, Celeste me guiou pela Vila 
São José que é um distrito da cidade de 
Grajaú. [...] Meio dia voltamos à pensão. 
Almoçamos. Em seguida, Celeste trouxe-me 
uma rede e armou no alpendre. O vento frio 
de março balançava as folhas dos cajueiros. 
Serenava. Ela deitou em uma rede ao lado e 
conversamos por um bom tempo sobre a vida 
na vila, as pessoas e a vida interiorana. 
(SILVA, 2018, p. 2018). 

A cidade de Grajaú que aparece como cenário do 

primeiro conto não faz referência à cidade de mesmo nome 

localizada no estado do Maranhão. É apenas uma idade 

fictícia, criada pelo autor numa alusão indireta à cidade 

cearense de Granja. 
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A preocupação com os valores culturais aparece 

também na exposição oral dos personagens, como na fala de 

dona Celeste, a dona da pensão. Esta que ao responder uma 

hóspede dizendo que “A história da nossa vila está na 

memória dos nossos anciões”. A própria personagem de 

Celeste, a dona da pensão, é descrita como uma fonte 

interminável de histórias daquele lugar. Essa passagem é 

uma evidência da preocupação do autor para com as 

estórias, causos e saberes dos habitantes mais antigos. 

A religiosidade está manifestada já no título do 

conto “O pecado de Maria”. Segundo Villar (2011), no 

dicionário Houaiss, pecado é a violação de preceito 

religioso. Desobediência a qualquer norma ou preceito; 

sinônimo de erro ou falta. E qual teria sido o pecado de 

Maria? A própria personagem de Celeste fala que 

frequentara a Igreja durante toda a adolescência, entretanto, 

suas escolhas foram contraditórias aos dogmas católicos que 

sempre venerava. O pecado de Maria foi ter se apaixonado 

por um homem de classe social mais elevada. Um amor 

“proibido” de encontro às escondidas que iam contra os 

preceitos de uma mulher religiosa. 

O homem pelo qual Celeste havia se apaixonado 

acaba casando com uma mulher da capital, deixando-a de 

lado, momentaneamente, para depois voltarem a ter um caso, 

mesmo ele já sendo homem casado. Abordar a temática do 
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amor entre pessoas de classes sociais diferentes é uma 

forma de protestar contra as injustiças sociais, de evidenciar 

a discriminação enfrentada por pessoas pertencentes às 

classes sociais mais humildes da sociedade. É, portanto, uma 

crítica social. O pecado de Maria foi amar. 

Os dois contos, Canto do Urutau parte I e Canto 

do Urutau parte II, embora estejam distantes na ordem de 

apresentação da coletânea, 2º e 12º, respectivamente, é na 

verdade uma sequência, uma história que continua. E essa 

distância entre os contos pode ser proposital para dar uma 

impressão de passagem do tempo, uma vez que os dois 

contos narram uma história de longos 26 anos. Os contos 

narram, no primeiro, as dores de uma mãe que aguarda há 

26 o retorno de seu filho e, no segundo, a alegria de seu 

retorno. 

O título dos dois contos remetem à misteriosa ave 

chamada urutau ou mãe- da-lua (Nyctibius griséus). Muitas 

lendas, principalmente de origem indígena e sertaneja, dão a 

esta ave um aspecto de misticismo, superstição e agouro. 

Para os mais velhos, o canto do urutau, melancólico e 

penoso, é um presságio da morte. 

No morro, atrás do quintal, a mãe-da-lua 
cantava. Este pássaro tem o dom de traduzir 
minha solidão e minha dor em seu cantar 
gótico e melancólico. Ave que, talvez eu tenha 
visto uma ou duas vezes na vida, mas seu 
canto é meu fiel companheiro nas madrugadas 
insones. (SILVA, 2018, p. 23). 
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Nos dois contos citados, além do misticismo 

evidente, a religiosidade também tem espaço. A mãe a 

espera de seu filho se apega aos santos católicos e nas 

promessas rogando pelo seu retorno. A fé católico-cristã é 

marca registrada na maioria dos contos, inclusive em 

relação às datas narradas nos contos: 

Ivanilson saiu de casa numa tarde fria de 
junho, era dia 23. Lembro bem. Ele se foi e 
não voltou mais. Os motivos para sua saída de 
casa eu não gosto de relembrar. Já são 25 
anos, 6 meses e 2 dias que não o vejo e nem sei 
nada sobre ele, não sei sequer se está vivo [...]. 
(SILVA, 2018, p. 22). 

As datas descritas na narrativa possuem um 

enigma que somente os leitores mais atentos irão perceber: 

se o personagem da mãe fala que fazem tantos anos, tantos 

meses e tantos dias de um fato que ocorreu em tal dia do 

ano, podemos fazer as contas e deduzir que aquela mão 

lamentava a falta de seu filho em pleno dia 25 de dezembro, 

ou seja, no Natal, mais um fato religioso agregado às 

narrativas. 

Seguindo uma linha nostálgica, melancólica, 

supersticiosa e religiosa, o conto “O Canto da Acauã” aborda 

a temática da morte. A acauã (Herpetotheres cachinnans) é 

uma ave muito comum no Nordeste do Brasil O canto 

lúgubre dessa ave de rapina significa, na tradição popular, 

um mau-agouro. A lenda popular diz que quando uma 
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pessoa está doente e essas aves se aproximam da casa 

cantando é sinal de que a pessoa irá morrer. 

Buscar a salvação é uma preocupação sobre o 

destino do espírito após a morte. No conto “O canto da 

Acauã”, a personagem tem uma visão de Deus no momento 

da morte, o que dá uma ideia de que a pessoa era alguém do 

bem e que o seu descanso eterno seria no céu. 

Outro aspecto religioso presente na maioria dos 

contos é a figura das benzedeiras, curandeiras, retirando 

quebranto e mau-olhado. No conto “A Mãe D’Água do 

Ubatuba” a personagem Maria Faustina é uma benzedeira 

que se preocupa em repassar os ensinamentos de suas rezas 

para as crianças, garantindo que a tradição seja mantida para 

as próximas gerações. 

A rezadeira Maria Faustina se reunia todas as 
tardes com as crianças da comunidade 
Cansanção. Além de rezar e repassar os 
conhecimentos acerca das benzeduras, ela 
também contava histórias sobre a comunidade 
e seus antepassados. [...] É segredo passado de 
geração em geração e não pode ser jogado ao 
vento como folhas de cajueiro – dizia Maria 
Faustina. (SILVA, 2018, p. 73). 

Nesse conto também se encontra a valorização 

das narrativas tradicionais orais. As lendas locais, quando a 

personagem da benzedeira Maria Faustina conta para as 

crianças a lenda da Mãe D’água ambientando a narrativa no 

rio Ubatuba, rio que faz a divisa entre Piauí e Ceará. Esse rio, 
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por sinal, está localizado na região onde nascera o autor da 

obra, repercutindo assim, o cenário real vivido pelo narrador 

no cenário fictício da obra. 

A característica mais presente na coletânea de 

contos: as estórias de assombrações. De acordo com 

Cascudo (2012) as origens das estórias de assombrações 

remontam às tradições europeias que foram trazidas na 

bagagem cultural do colonizador português e que aqui 

ganharam impulso. 

O português emigrava com o seu mundo na 
memória. Trazia o lobisomem, a moura 
encantada, as três cidras de amor, a Maria 
Sabida, doce na morte, agra na vida, as 
andanças do Malazarte fura-vida, todo o 
acervo de estórias, bruxas, fadas, 
assombrações, homem de sete dentaduras, 
moleque da carapuça vermelha, hidras, 
alamoas, cabra-cabriola, gigantes, príncipes, 
castelos, tesouro enterrado, sonho de aviso, 
oração- forte, medo do escuro… (CASCUDO, 
2012, p. 191). 

Além dos contos que evocam aves lendárias e 

mitológicas, boa parte da obra fala de histórias de 

assombrações, como nos contos: A Maldição da 

Encruzilhada; Caçador de Botija; O Lobisomem de Santa 

Cecília; O Cangaceiro sem Face; e, Sete Peles – O Filho do 

Cão. 

O medo está relacionado com a religiosidade, 

pois, nessas horas de percalços, geralmente se recorre à 
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religião em busca de proteção. O conto “A Maldição da 

Encruzilhada” já começa fazendo essa referência na fala 

introdutória de seu narrador-personagem, o muleiro 

Alcides: 

- Benzam-se, meus filhos, toda vez que vocês 
passarem por uma encruzilhada. Há muitos 
mistérios nesses cruzamentos de caminhos – 
disse o muleiro Alcides, sentado em um 
tamborete no alpendre da casa de Nelson 
Rodrigues, o comerciante da vila. (SILVA, 
2018, p. 24). 

A Maldição da Encruzilhada conta uma história 

de assombração misturando religiosidade e feitiçaria. O 

senhor de uma fazenda açoitara uma de suas escravas até 

sangrar, tendo ela morrido pouco tempo depois em 

consequência da surra, porém, como vingança, a velha 

Anastácia fez um trabalho de feitiçaria. Assim, o senhor 

Humberto Nogueira, ao passar pela encruzilhada numa 

Sexta-feira Santa de lua cheia teve o seu corpo totalmente 

desfigurado, sendo encontrado no sábado de aleluia com o 

corpo irreconhecível. A partir de então, a fazenda ficou mal-

assombrada e passar nas encruzilhadas em noite de lua 

cheia é correr o risco de morrer como o velho fazendeiro. 

Uma observação que pode ser feita nesse conto é 

uma crítica social ao tratamento desumano dispensado pelos 

senhores fazendeiros para com os seus escravos. Outra 

interpretação evidente é a associação dos escravos com a 

feitiçaria, as chamadas “magias-negras”, uma evidência da 
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discriminação sofrida pelos afrodescendentes em relação à 

sua religiosidade. 

A vida sofrida do nordestino, com poucas 

economias, na maioria das vezes, faz aflorar o sonho de 

encontrar uma botija recheada de moedas de ouro e mudar 

de vida. Mas desenterrar uma botija não é tarefa simples. É 

preciso coragem para enfrentar os espíritos que rondam as 

estórias de botijas. O conto “Caçador de Botija” narra uma 

típica estória contada pelos caboclos que sonham em mudar 

de vida. 

O brilho do ouro é tão hipnotizante quanto o 
Sol se agasalhando ao poente, bem como pode 
ser tão perigoso quanto passar meia- noite por 
uma encruzilhada no sertão. Nos sótãos das 
casas grandes ou debaixo de uma tamarineira 
pode ter um pote de barro cheio de moedas de 
ouro à nossa espera. Benza-se e vamos! 
(SILVA, 2018, p. 28). 

O convite é dado numa forma de interação entre 

o autor-narrador e leitor, demonstrando mais uma marca da 

oralidade como se estivesse em um diálogo com o seu 

ouvinte. Superstição e religiosidade se misturam num conto 

carregado de assombração. A crença em desenterrar uma 

botija passa por instrumentos de fé como uma garrafa de 

água benta, um crucifixo, o terço e a fé em Deus para 

superar a maldição por trás de uma botija. As orações e 

rezas-fortes também são imprescindíveis. 
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O diferencial do conto “O caçador de botijas” é 

que o final não termina com as moedas de ouro. A botija 

encontrada era na verdade as escrituras de uma grande 

propriedade de terras que pertencera ao avô do personagem 

e que haviam sido roubadas por seu antigo rival. 

Um dos maiores e mais assombrosos contos do 

livro é “O Lobisomem de Santa Cecília”. O personagem de 

Manuel Redondo passou a ser fruto de desconfiança e 

suspeitas de que fosse um lobisomem. Ele era um homem 

sem família que andava de fazenda em fazenda em busca de 

trabalho em troca de comida a arrancho. 

No quinto mês, após a chegada de Manoel 
Redondo à fazenda, começaram a surgir 
boatos de que um vulto escuro andava 
rodeando as casas da fazenda em noites de lua 
cheia. Todas as desconfianças recaíram sobre 
Manoel Redondo. (SILVA, 2018, p. 36). 

Coronel Inácio, proprietário da fazenda que havia 

dado abrigo a Manoel Redondo, o questionou sobre as 

suspeitas de que ele fosse o lobisomem. Afirmou que havia 

encomendado balas de prata e que mataria o bicho que 

estava assustando a vizinhança. Até mesmo um padre foi 

trazido à fazenda para ajudar a espantar a assombração. A 

vinda do padre agradou a esposa do coronel, que era uma 

mulher muito religiosa. 

Dolores se alegrou om a chegada do padre 
naquela manhã. Ela era muito religiosa. 
Respeitava o marido, o coronel Inácio de 
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Pinho, bem como os criados da fazenda. Com 
exceção de Manuel Redondo, de quem 
Dolores tinha um medo descomunal. (SILVA, 
2018, p. 37). 

Foi armado um plano para capturar e matar o 

lobisomem. A armadilha seria uma manga de cerca onde o 

bicho seria encurralado. Os homens da fazenda, todos 

armados, dariam cabo no bicho. Manuel Redondo, o principal 

suspeito, não foi avisado do plano. Afinal, todos achavam 

ser ele o lobisomem. Ele dormia na casa de farinha da 

fazenda junto com outro trabalhador braçal. O preconceito 

contra aquele pobre miserável fazia dele o suspeito número 

um. 

O preconceito fica mais evidente quando se ouve 

um grito assustador vindo da casa de farinha, local onde 

dormia o personagem suspeito. “É Manuel Redondo. O 

bicho é aquele negro do cão”. Os homens armados saem em 

direção à casa de farinha onde encontram uma pessoa toda 

desfigurada pelas garras do bicho. As marcas de sangue 

seguem em direção à casa grande. O coronel lembra que sua 

esposa havia ficado só em casa e retornam para protegê-la 

do bicho. Quando voltaram pra casa já encontram o padre 

morto com violento golpe na garganta. 

“Cadê Dolores?” grita o coronel. Um dos 

caboclos responde que o bicho a raptou e que estava 

encantoado no curral. Coronel corre com seu rifle em 
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direção ao lobisomem. Um tiro seco é ouvido. O coronel 

matou o lobisomem. 

O incrível dessa história é o final surpreendente. 

Diferentemente das outras histórias de lobisomens que 

sempre apontam que lobisomens são pessoas que não 

acreditam em Deus, nesse conto o lobisomem é, na verdade, 

uma pessoa católica, temente a Deus, acima de qualquer 

suspeita. 

Coronel abriu a cancela. Com passos mancos, 
se aproximou e lentamente desvirou o corpo. 
Um corpo feminino ensanguentado com uma 
perfuração de bala no centro da testa. 
Lágrimas jorraram pelo rosto do coronel 
Inácio, inundando sua face. Era Dolores. 
(SILVA, 2018, p. 45). 

Se no início todos acreditavam que Manuel 

Redondo fosse o lobisomem, o final da história mostra que 

o bicho era, na verdade, a mulher do coronel. Podemos 

inferir uma crítica social, tendo em vista que todos 

acreditavam que um personagem pobre e negro seria o 

lobisomem, e o final mostra que o lobisomem era uma 

mulher, branca e pertencente à família rica. 

O conto “O cangaceiro sem face” é uma releitura 

dos lendários cangaceiros. As memórias do cangaço ainda 

estão vivas na cultura popular nordestina, seja como heróis, 

seja como vilões. 
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O cangaceiro sem face é uma alusão a um 

personagem que seria desconhecido da história oficial do 

cangaço. O personagem teria sido um misterioso cangaceiro 

que teria atuado ao lado de Lampião. 

A história remonta à cobiça pelo ouro entre os 

componentes do grupo, tendo alguns deles traído e sendo 

mortos pelos próprios companheiros após um assalto a um 

trem, onde moedas de ouro foram saqueadas. O ouro ficou 

enterrado em uma caverna e foi esquecido. 

A religiosidade como pano de fundo se apresenta 

na crença de que ao enterrar moedas o espírito do falecido 

passa a carregar uma maldição. A missão do espírito do 

cangaceiro sem face é indicar para os tataranetos de 

Lampião, onde as moedas estão enterradas, uma espécie de 

botija. Houve, dessa forma, uma mescla de estórias de 

botijas com as aventuras dos cangaceiros tão famosos em 

solo nordestino. 

O conto “Sete Peles – O Filho do Cão” continua 

na temática do cangaço. O conto narra a aventura de três 

jornalista em busca de uma entrevista com um velho ex-

cangaceiro que se escondia nas entranhas do sertão. O Sete 

Peles, como era conhecido, tinha gosto pela morte e, 

tentando manter seus segredos depois de uma sabatina dos 

jornalista, acaba matando-os envenenados. Os segredos do 

cangaço não poderiam ser revelados. 
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Dentro de uma temática religiosa, o conto “O 

Menino Jesus” faz uma alusão ao período natalino em que 

as crianças esperam ganhar seu presente de Natal. O 

personagem, um garoto de nome Jesus, vê o seu sonho cada 

vez mais distante à medida que a noite de Natal vai 

passando. O moral da história é uma crítica social ao relatar 

os sonhos de um menino de família pobre desejando uma 

bicicleta que seus pais não podem lhe presentear. 

“Menino Vaqueiro” aborda uma estória bastante 

popular baseada na crença de que quando uma criança está 

desaparecida a solução é interpelar à alma do menino 

vaqueiro. O menino vaqueiro um personagem folclórico-

religioso bastante comum no imaginário popular. 

O último conto da coletânea é “Homo Cactus”, 

mesmo título da coletânea. O destaque nesse conto não estão 

nas características de oralidade como foi asseverado nos 

outros contos. O destaque está para uma espécie metáfora da 

própria obra. Uma espécie de metalinguística. O que é 

contado no livro é uma espécie de metalinguagem ao falar da 

própria obra fazendo uma referência tanto ao título do livro 

bem como o título da coletânea. 

O personagem Alex viaja para o sertão ao 

encontro de um senhor com o qual havia sonhado diversas 

vezes. Encontra o ancião em um casebre com aparência de 

abandono. Conversam e falam da vida passada. O velho 
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Ulisses lhe entrega um amontoado de papéis escritos com 

várias estórias e anotações. Alex, ao sair do casarão 

abandonado se depara com um túmulo, onde, na lápide está 

o nome do personagem que ele acabara de conversar. É 

nesse momento que cai a ficha para o personagem de Alex. 

Aquilo seria uma espécie de visagem, que em sonho lhe 

guiara até ali e lhe incumbiu de tomar conta dos escritos de 

Homo Cactus. 

A narrativa se baseia na crença onírica que dá um 

input na criação de uma obra literária, fazendo uma 

referência direta à própria obra que leva o mesmo nome. É 

uma espécie de história fictícia da inspiração e da criação da 

obra dentro da própria obra literária. 

4. Considerações Finais. 
A relevância da obra literária em questão está em 

seu papel social de resgatar os valores da cultura popular 

nordestina ao dar mostras e recortes de situações sociais e 

geográficas dessa região. É nítida a influência das histórias 

contadas pelos anciões como fontes de inspiração e 

imaginação criativa do autor, ao basear seus contos em 

releituras das narrativas populares. 

Personagens folclóricas e históricas abundam em 

quase todos os contos. As descrições imagéticas dos 

cenários que caracterizam e evidenciam o Nordeste e a vida 

interiorana. O saber popular das rezas-fortes bem como as 
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crenças, superstições e religiosidade do povo caracterizam a 

sociedade rural e agrária de épocas passadas. 

A obra literária Homo Cactus traz um coletânea 

de contos que remontam a uma descrição da sociedade 

nordestina sertaneja. O seu valor está em resguardar valores 

e conhecimentos típicos do povo nordestino em uma obra 

literária que traz para o século XXI, período dominado pela 

informatização, globalização e urbanização, uma mostra da 

existência e resistência das tradições orais de cunho popular. 

Espera-se, que essa pesquisa desperte o interesse 

pelos estudos de obras literárias nordestinas, a fim de que se 

possa divulgar a cultura do sertanejo. Buscando nessas obras 

as marcas naturais da oralidade literária e da cultura popular. 

Uma obra que surge no seio do povo, falando de sua gente de 

uma forma natural. Uma coletânea desprovida da 

artificialidade daqueles que escrevem sem conhecimento de 

causa. 

Uma obra genuinamente regionalista e que 

representa a resiliência da cultura popular e da literatura oral 

nordestina: Homo Cactus. 
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A CAPOEIRA COMO PRÁTICA EDUCATIVA 
NA ESCOLA 

 

Francisco Márcio Costa da Silva (Silva, F. M. C.)84 
Dinara das Graças Carvalho Costa (Costa, D.C. C.)85 

 

RESUMO 
A Capoeira, na atualidade, encontra-se em mais de 150 países e 
é considerada como a maior propulsora da língua portuguesa 
que existe (Iphan, 2014). Todavia, na atualidade ainda é escassa 
a visão de que a Capoeira pode ser vivenciada no ambiente 
escolar (não de forma transversal, mas de modo contínuo) 
como ferramenta pedagógica, como afirma Castro Júnior 
(2003), com a Pedagogia da Capoeira. Utilizando-se da 
Metodologia da Pesquisa, este estudo (parte do Trabalho de 
Conclusão de Curso – TCC do primeiro autor) teve como 
objetivo conhecer a influência da Capoeira na escola enquanto 
prática educativa na visão dos alunos, pais e professores. Para 
tal intento, utilizou-se o Projeto Capoeiragem como lócus de 
Pesquisa e seus alunos como participantes da pesquisa, assim 
como seus pais e professores da instituição. A Análise de 
Conteúdo proposta por Bardin (2013) chegou a três eixos de 
discussão: I – A visão dos alunos sobre a prática da Capoeira e 
os estudos; II – a visão dos pais dos alunos sobre as mudanças 
comportamentais de seus filhos após iniciarem a prática da 
Capoeira; e III – a visão dos professores sobre a relação 
Capoeira x Estudos (a perspectiva do rendimento escolar). 
Evidenciou-se que todos os representantes da categoria alunos e 
grande das categorias mães/responsável e professores 
apontaram positivamente sobre a Capoeira ser, efetivamente, 

                                                             
84 Pedagogo – UESPI (2016); E-mail: fmarciocostad@gmail.com;  
(086) 99821-4043. 
85 Psicóloga – UFPI (2013); E-mail: dinaracarvalhocosta@gmail.com. 
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uma prática educativa e pedagogia eficiente, corroborando com 
a literatura proposta por Campos (2001) e Castro Junior (2003). 
Concluiu-se que esta possui todas as qualidades para deixar de 
ser uma disciplina transversal no ambiente escolar. 

Palavras-chaves: Capoeira; Educação; Disciplina; Projeto 
Capoeiragem; Prática educativa. 

Capoeira as an Educational Practice at School 
Capoeira, nowadays, is found in more than 150 countries and is 
considered the greatest propeller of the Portuguese language 
that exists (Iphan, 2014). However, there is still a scarcity of 
the view that Capoeira can be experienced in the school 
environment (not transversely, but continuously) as a 
pedagogical tool, as stated by Castro Júnior (2003), with the 
Capoeira Pedagogy. Using the Research Methodology, this 
study (part of the Course  Conclusion Work- CCW of the first 
author) aimed to know the influence of Capoeira in school as 
an educational practice in the view of students, parents and 
teachers. For this purpose, the Capoeira Project was used as the 
locus of Research and its students as participants of the 
research, their parents and institution´s teachers. The Content 
Analysis proposed by Bardin (2013) reached three axes of 
discussion: I – The students' view on the practice of Capoeira 
and the studies; II – the parents' view of the students about the 
behavioral changes of their teens after starting the practice of 
Capoeira; III – the teachers' view on the relationship Capoeira x 
study (school performance perspective). It was evidenced that 
all the representatives of the category of teens and big part of 
the categories of mothers/responsibles and teachers pointed 
positively on Capoeira to be, effectively, an educational 
practice and efficient pedagogy, corroborating with the 
literature proposed by Campos (2001) and Castro Junior (2003). 
It was concluded that this one has all the qualities to stop being a 
transversal discipline at school environment. 

Keywords: Capoeira. Education. Discipline. Capoeiragem 
Project. Educational Practice. 
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1 Introdução 
Falar sobre a Capoeira é falar sobre a própria 

identidade do povo brasileiro, pois se fala do povo para o povo 

(Flores & Ivo, 2016) uma vez que essa prática é pautada em 

uma gama de peculiaridades brasileiras sóciohistóricas que 

preservam a cultura afro nacional configurando-se a Capoeira 

como um fenômeno cultural (Oliveira, 2009). 

Natividade (2012) faz uma síntese dos acontecimentos 

que formularam a caminhada da Capoeira da seguinte forma: a) 

Primeiro Período: criação desta como autodefesa. Condição 

atribuída à Capoeira desde seus primeiros indícios, como 

subsídio de defesa, até o período de abolição; b) Segundo 

Período: período republicano. A Capoeira deixa de ser usada 

somente como autodefesa e passa a ser considerada como 

atividade perigosa utilizada por bandos para fazer ataques e 

promover violência, passando assim a ser crime previsto pelo 

código penal vigente da época; c) Terceiro Período: meados da 

década de 30, sob o discurso nacionalista de Vargas, a Capoeira 

sai da ilegalidade e passa a ser considerada luta nacional sob o 

argumento de uma possível formação da ginástica 

genuinamente brasileira; d) Quarto Período: refere-se ao século 

XX, nas décadas de 70 e 80, quando se começa a criar 

federações sob a perspectiva do caráter desportivo da Capoeira, 

inserindo-a no Conselho Nacional do Desporto; e) Quinto 

Período: ano de 1996, com o aparecimento da possibilidade de 
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profissionalização da Capoeira através da formação em 

Educação Física. Todavia, até a atualidade esse caráter não foi 

consolidado por implicar numa série de questões voltadas a 

formação de agremiações, até a necessidade de autenticidade de 

organizações com respaldo para formar os Mestres de 

Capoeira. 

Mediante o exposto, uma pequena dimensão das 

adaptações que essa prática ancestral vivenciou para que se 

configurasse na atualidade como atividade presente em mais de 

150 países (IPHAN, 2007), pode-se verificar como o aspecto 

sóciohistórico da Capoeira é denso e complexo e seus 

ensinamentos, por vezes, ainda são perpassados pelos velhos 

mestres em uma metodologia de oitiva, mantendo as tradições 

(Vasconcelos, 2009). 

Entretanto, Capoeira também é educação, pois traz um 

viés pedagógico enquanto prática educativa, a Pedagogia da 

Capoeira, na qual Castro Junior (2003) aponta a comunicação 

peculiar dos praticantes através de um diálogo corporal 

(VIEIRA, 2004). Segundo Campos (2001), mesmo de maneira 

heterogenia a Capoeira proporciona um processo de ensino e 

aprendizagem pautado na descoberta de um mundo peculiar que 

varia desde o aspecto histórico, passando pela musicalidade, 

pela oralidade, interação e sociabilidade. 
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Assim, o saber do capoeirista permite-lhe argumentar 

acerca dos elementos que compõem a história da Capoeira e sua 

relação intrínseca com a formação da história brasileira. Além 

disso, o praticante de Capoeira adquire hábitos organizacionais 

que vão desde o âmbito pessoal (com maior disciplina em suas 

tarefas pessoais) até sua conduta social coletiva (Campos, 

2001). 

Assim, a Capoeira é, sobretudo, um ato de resistência e 

quando se apresenta aqui a Capoeira como objeto de estudo, 

sustenta-se a questão desta ser, assim como o samba e o 

candomblé, uma manifestação da cultura afrobrasileira 

(ACUÑA, 2010) que se manteve como resistência e com uma 

carga cultural folclórica que permite que suas práticas e saberes 

se mantenham (sendo cultuadas e repassadas). 

É importante frisar aqui o aspecto de pluralidade da 

mesma atuando, sob seus adeptos, através do esporte, da dança, 

da luta, da música e mesmo do folclore (como suas lendas). 

Deste modo, o presente trabalho teve como objetivo geral 

conhecer a influência da Capoeira na escola enquanto prática 

educativa na visão dos alunos, pais e professores. 

Especificamente indagou-se sobre: a visão dos alunos, enquanto 

praticantes, sobre a Capoeira; a visão dos pais acerca da prática 

da Capoeira na escola; a visão dos professores acerca da 

Capoeira enquanto instrumento de educação. 
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As indagações voltavam-se sobre a percepção de 

mudanças (positiva ou negativa) provocadas pela Capoeira na 

conduta dos alunos referente aos rendimentos escolares e 

mesmo as relações familiares. Além disso, buscou-se identificar 

os possíveis elementos pedagógicos dessa prática – buscando 

corroborar a literatura existente. 

O lócus de pesquisa foi uma escola de tempo integral 

da cidade de Parnaíba-PI que atendia somente alunos de ensino 

médio, especificamente o Projeto Capoeiragem (vigente durante 

os anos de 2010 a 2014). O supracitado surgiu em 2010, quando 

a escola passou a ser de tempo integral, com a expansão das 

atividades escolares – de cunho recreativo. 

Durante sua idealização o projeto sofreu criticas do 

corpo pedagógico vigente na época por ser considerada uma 

atividade não-esportiva, além de não possuir um histórico de 

campeonatos86 e mesmo pela, ainda atuante, perspectiva da 

formação87 acadêmica dos ministrantes de Capoeira. No 

entanto, o Projeto foi instaurado, mas de forma fragilizada, pois 

não tinha uniformes. 
                                                             
86 Na atualidade as competições são comuns em quase todas as 
escolas de Capoeira. 

87 Como já mencionado, há uma disputa sobre a necessidade da 
formação em Educação Física para o ministrante de Capoeira, pois 
cada escola/grupo de Capoeira adota uma metodologia de trabalho 
distinta quanto à sistematização dos alongamentos e aquecimentos. 
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Com a adesão dos estudantes, (re)conhecimento do 

ministrante das aulas e verificação da metodologia emprega 

durante os treinamentos, o projeto ganhou credibilidade da 

direção e demais profissionais da escola e se manteve por 

quatro anos, tendo limitação de vagas e proporcionando 

seletivos disputados. Todavia, o projeto teve sua finalização 

precoce no ano de 2014, promovido pela falta de apoio da nova 

gestão/direção, sob o argumento de haver um novo modelo de 

ensino a ser adotado pela instituição. 

É importante aqui enfatizar, no entanto, o caráter 

pioneiro do projeto na cidade de Parnaíba-PI, pois o mesmo 

antecede o programa do Governo Federal + Educação, que 

coloca a Capoeira na escola, mas que só contempla o Ensino 

Fundamental, enquanto que o Projeto Capoeiragem foi o único a 

compor o cenário da Capoeira no Ensino Médio. 

Assim, optou-se por direcionar este estudo sob o 

aspecto pedagógico da Capoeira com a finalidade de ampliar a 

visão sócioacadêmica acerca dessa atividade, redirecionando um 

olhar para além de sua característica mais evidente (o aspecto 

físico), e desvelando seus possíveis atributos sócios 

educacionais que ainda são vistos de forma preconceituosa. 
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2 Metodologia 

2.1 Delineamento e Participantes 
Esse estudo visou à perspectiva não experimental, de 

caráter exploratório-descritivo, e buscou conhecer a influência 

da Capoeira como prática educativa na escola, evidenciando a 

influência da Capoeira, como prática educacional, na vida de 

jovens estudantes do Ensino Médio. Buscou-se conhecer essa 

realidade através de três públicos: alunos do Projeto 

Capoeiragem (17 sujeitos); suas mães/responsável (10 sujeitos); 

e de seus professores (10 sujeitos) – efetivos e com dois (2) 

anos de atuação na escola. 

2.2 Instrumentos e Procedimentos 
Inicialmente entrou-se em contato com diretora da 

instituição para lhe apresentar o estudo e pedir autorização para 

entrar em contato com os alunos e os professores em momentos 

distintos, mas dentro dos horários da escola e em suas 

dependências. Após aceitação da direção iniciou-se a coleta e se 

solicitou uma sala para onde os alunos pudessem ser levados, 

coletivamente, para responderem ao questionário misto em dia 

normal de aulas. 

Após essa etapa iniciou-se a coleta dos professores, 

que levou mais de três meses para ser concluída por entraves de 

horários. Todavia, as entrevistas foram gravadas, 

individualmente, e posteriormente transcritas. Findada essa 
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etapa, iniciou-se a das mães/responsável, na qual se optou por 

gravar as entrevistas também, de forma individual. Vale 

destacar aqui que algumas mães (sete) recusaram-se a participar 

da pesquisa argumentando não ter interesse. 

2.3 Análise dos dados 
Os dados sóciodemográficos dos três públicos foram 

analisados por uma perspectiva estatística e para melhor 

identificação do leitor, nos resultados é apresentado um recorte. 

Quanto à análise dos questionários dos alunos e das entrevistas 

de pais/responsáveis e professores, seu real desenvolvimento 

deu-se através da Análise de Conteúdo proposta por Bardin 

(2004), que consistiu na observação e descrição do material 

produzido e na elaboração de três eixos temáticos, apresentados 

a seguir. 

3 Resultados & Discussões 
Observou-se que a perspectiva sóciodemográfica 

identificou os alunos como: em sua maioria do sexo feminino 

(nove sujeitos, aproximadamente 53%); e com idades entre 15 – 

19 anos, com uma média 

(M) de 16,5 e um desvio padrão (DP) de 1,17. Em relação às 

mães/responsável que se disponibilizaram a participar da 

pesquisa, o sexo feminino foi predominante (nove sujeitos, 

90%) e as idades variaram entre 32 – 64 anos com uma média 



14	EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1043 

(M) de 45,1 e um desvio padrão (DP) de 11,15. E, finalmente, 

em relação aos professores, observou-se uma variância da idade 

entre de 30 – 51 anos, com uma média (M) de 40,5 e um desvio 

padrão (DP) de 7,80, assim como um predomínio do sexo 

feminino. 

Através da Análise de Bardin (2004) observou-se a 

formação de várias categorias, mas neste material (apenas parte 

da monografia do autor) será feito o recorte para três eixos 

específicos, a saber: I – A visão dos alunos sobre a prática da 

Capoeira e a Escola; II – a visão dos pais dos alunos sobre as 

mudanças comportamentais de seus filhos após iniciarem a 

prática da Capoeira; e III – a visão dos professores sobre a 

relação Capoeira x Estudos (a perspectiva do rendimento 

escolar), como segue. 

 

 
 



14	EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1044 

Observa-se nesse eixo a formação de duas categorias: 

a) a Relação Capoeira x Escola e; b) a Influência da prática da 

Capoeira nos estudos. Em relação à primeira, pode-se observar 

que a maioria dos alunos afirma ter uma relação tranquila entre a 

Capoeira e a escola/estudos, apontando que: sabem separar os 

horários das atividades; sabem organizar o tempo; e mesmo 

sabem aproveitar as influências positivas da Capoeira para seus 

estudos. 

Aluno 9: “Eu estudo a semana toda e pratico a 

Capoeira em horários determinados”; Aluno 8: “Eu separo a 

hora da Capoeira e do estudo primeiro”. 

Para Carvalho (2015) uma das exigências para o bom 

rendimento de um atleta é que o mesmo esteja em dias com 

suas obrigações para com a escola, pois, caso contrário, esse 

atleta não estará condizendo com sua postura enquanto cidadão. 

Essa perspectiva envolve a preocupação na formação não só de 

um atleta, mas sim na formação de um sujeito produtivo para a 

sociedade, tendo em vista a necessidade de cumprir as normas 

sociais. 

Todavia, como exposto acima, um sujeito chama a 

atenção para o conflito que vivencia por estudar e praticar 

Capoeira, apontando que, por vezes, deixa de ir pros treinos de 

Capoeira para conseguir dar conta dos estudos, como segue: 

“algumas vezes eu falto o treino para estudar” (Aluno 14). 
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Tal situação demonstra uma preocupação do jovem 

praticante de Capoeira com seu rendimento escolar, contrariando 

o que Barbosa (2004) traz como sendo a atual constante do 

meio escolar: a banalização da repetência e dos baixos 

rendimentos escolares. Para o supracitado, a sociedade vigente 

naturalizou tais aspectos negativos e instalou a percepção de que 

o jovem pode decidir entre abandonar ou progredir na vida 

escolar. 

Em relação à segunda categoria que se formou 

(Influência da prática da Capoeira nos estudos), observou-se 

que a maioria dos entrevistados apontou para uma influência 

positiva da Capoeira frente aos estudos e se levou em 

consideração que: a Capoeira aponta a importância dos estudos; 

o quanto é necessário ser organizado e esforçado; o maior 

interesse frente à disciplina de historia; e mesmo o quanto é 

importante saber se portar adequadamente em sociedade. 

Aluno 6: “(...) Porque nos assuntos de Historia que fala 
sobre a África, saberei mais rofundo o assunto”; Aluno 13: 
“Levar as coisas mais a sério, pois, se não, eu nunca irei 
evoluir”. 

Observa-se nessa vertente a importância da Capoeira 

em proporcionar a esses sujeitos a autoconfiança, que é tida 

como fator fundamental para o processo de aprendizagem 

(RIBEIRO, 2011). Para Freitas (2006), já no período colonial a 

Capoeira era considerada atividade que trazia autoconfiança para 

seus praticantes, principalmente na questão da união entre eles, 
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configurando esta prática como atividade que traz ao sujeito 

autonomia – o que era um problema para época, pois ia contra os 

interesses do estado. 

No entanto, houve quem afirmasse que a Capoeira não 

teve qualquer tipo de influência (positiva ou negativa) em sua 

postura frente aos estudos, como segue: “Não, porque eu 

sempre fui estudioso” (Aluno 13). Quanto a essa questão, não 

há algo que seja atribuída a Capoeira como determinante em 

uma mudança homogênea nos comportamentos dos jovens, 

como traz Barbosa (2004), pois sua subjetividade frente aos 

assuntos educacionais é formada por ele mesmo. 

Dessa forma, pode-se analisar que a influência que 

cada aluno diz ter vivenciado, ou não, referente à Capoeira, 

depende única e exclusivamente de sua interpretação de mundo 

e de suas vivencias, singulares – o que para Pena, Nunes e 

Kramer (2018), é o que torna cada sujeito humano. 
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Nesse segundo eixo temático, observa-se a visão das 

mães/responsáveis frente às possíveis mudanças 

comportamentais que seus filhos tenham vivenciado a partir de 

sua inserção nos treinos de Capoeira. Observou-se a formação 

de apenas uma categoria (Mudanças comportamentais após 

iniciar Capoeira), mas esta teve uma divisão binária voltada às 

subcategorias: a) Mudanças positivas e; b) Mudanças negativas. 

Em relação às mudanças positivas, algumas 

mães/responsável apontaram que houve: uma melhora do 

comportamento (social/de tratamento) de seus filhos; outras 

disseram que notaram maior disponibilidade física; e outras 

apontaram a questão da proatividade, voltada para uma maior 

objetividade dos estudos. 

Mães/Responsável 1: “ele mudou bastante, 

assim a forma dele se comportar, dele agir 

com as pessoas”; 

Mães/Responsável 10: “e vendo aquilo ali já 
fica mais ativo”. 

Segundo Abib (2004), o praticante de Capoeira usa de 

seus aprendizados nas aulas para se contrapor as adversidades 

da vida cotidiana, pois através dos ensinamentos aprendidos 

suas posturas mudam para uma flexibilidade maior frente a 

situações adversas. Assim, quando se questiona em relação as 

mudanças dos sujeitos que passaram a ter contato com essa 

prática, o que se buscava era o corroborar da literatura que 
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aponta que o caráter mais rígido e disciplinador da Capoeira 

Regional. 

Assim, observou-se a relação da Capoeira com as 

domiciliares da família, corroborando a literatura que aponta 

que as mudanças que a Capoeira traz ao praticante transformam 

convicções, apresentando-se como luta de resistência (no 

universo da superação e autoafirmação do povo negro) mesmo 

de forma passiva – como argumenta Adorno (1987). 

Todavia, houve quem apontasse que as mudanças, na 

verdade, foram neutras ou não existiram, como segue: “Não, tá 

do mesmo jeito” (Mães/responsável 1) e “Bem, se acharam eu 

não sei explicar” (Mãe/responsável 7). Deve ser ponderado 

nesse âmbito que as transformações/mudanças podem não 

acontecer com todos os sujeitos, pois a subjetividade e a 

heterogeneidade são comuns em práticas educacionais e a 

autonomia é por vezes intrínseca a conduta do jovem estudante 

mediante seus entraves cotidiano enquanto sujeito pertencente a 

uma sociedade capitalista (FREIRE, 1987). 

Além disso, as visões de homem e de mundo também 

são critérios intrínsecos a singularidade de cada sujeito (Pena, 

Nunes & Kramer, 2018) e mediante o exposto, mesmo que 

hajam mudanças proporcionadas pela Capoeira (como dito por 

algumas mães/responsável), de fato, é necessário que haja 

interesse do aluno para lhes vivenciar em seu cotidiano familiar, 



14	EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1049 

pois todas essas vivências precisam ser transportadas do 

contexto escolar para o familiar para que, de fato, possa ser 

percebida. 

III – A visão dos professores sobre a 

relação Capoeira x Estudos (a perspectiva do 

rendimento escolar) 

 
 

Nesse último eixo observa-se, assim como no eixo 

anterior, a formação de apenas uma categoria (Rendimento 

escolar e a prática da Capoeira – Relação Capoeira x Estudos), 

mas observa-se, novamente, a formação de uma subcategoria 

voltada aos aspectos positivos da influência da Capoeira frente 

aos jovens entrevistados, e outra voltada aos aspectos de 

neutralidade. 
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No primeiro caso (aspectos positivos), pode-se 

observar que os professores, em sua grande maioria, relataram: 

uma melhoria no comportamento dos alunos frente ao respeito e 

a disciplina; assim como uma maior responsabilidade com os 

estudos, pois a questão do favorecimento ao reconhecimento da 

disciplina de história (questão identitária) foi mencionado. 

Professor(a) 1:“ muitas vezes, inclusive (...) 
nas minhas aulas de História, os meninos que 
são envolvidos com a Capoeira, de vez em 
quando eles fazem comentários, coisa que eles 
aprendem lá nas discursões (...), isso eles já 
relacionam com o conteúdo que eu estou 
trabalhando. E isso é bem legal!” ; 

Professor(a) 6:“(...) pra mim com certeza o 
rendimento deles cada vez mais tá 
melhorando”; Professor(a) 7:“Melhorou, 
melhorou sim, teve alunos que não só 
melhoraram ficaram ótimos (...)”. 

No tocante as interações com as disciplinas, Freitas 

(2006) afirma que a Capoeira visa formar cidadãos críticos para 

compor uma sociedade crítica, assim como sujeitos bem 

informados acerca de sua própria cultura (uma vez que, a partir 

do contato com tal prática, o sujeito passa a ter acesso a um 

conhecimento que até então não lhe seria apresentado em outra 

atividade, seja ela escolar ou não). 

Portanto, o viés educativo ofertado pela Capoeira vai 

muito além de uma atividade física/desportiva, mas atua 

também na formação do sujeito enquanto ser ativo e informado 

acerca de sua própria identidade cultural, propiciando um bom 



14	EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1051 

rendimento do indivíduo enquanto ser em plena atividade. Esse 

fenômeno está presente na atualidade de maneira significativa, 

pois a Capoeira esta em todos os lugares, a priori tendo como 

função o melhoramento físico do sujeito, mas também 

interferindo no fator psicológico do sujeito (Barroso & Darido, 

2006). 

Os professores chamam atenção, também, para a 

importância do exemplo que os professores de capoeira devem 

proporcionar aos seus alunos, como segue: “não sei se o mestre 

fala a eles, ou pelo exemplo que eles têm lá dentro, (...) nossas 

ações é por exemplos” (Professor(a) 5). 

A literatura traz que os Mestres de Capoeira são vistos 

como educadores que possuem conhecimentos peculiares e 

necessários para a vida em sociedade, pois o aspecto histórico 

intrínseco a prática da Capoeira foi (e é) perpassado por esta 

figura que, em sua maioria, relata suas vivências pessoais e 

históricas e que são repassadas ao coletivo pertencente a tal 

prática (Real, 2004; Abib, 2004). 

Já no segundo caso (aspectos de neutralidade) uma 

mínima parcela dos professores não apontou mudanças 

advindas da pratica da Capoeira, pois isso dependeria de aluno 

para aluno. 

Professor(a) 1:“ Eu acho que é relativo, depende de aluno pra 
aluno, porque tem aluno que a gente sabe que mesmo 
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participando desse projeto não influencia no rendimento, mas 
já tem outros, que tem um efeito benéfico”. 

Quanto esta questão, Ferreira (2009) ressalta que a 

função do docente é determinada pela sua sensibilidade e 

mesmo seu interesse para com o aluno, subjetivo, e tal aspecto 

pode sofrer mudança com a passagem do tempo. Contudo, o 

aluno não pode ser excluído dessa interação e também é papel 

dele demonstrar suas vivências e conhecimentos através de seus 

posicionamentos, pois é um sujeito em ascensão (FREIRE, 

1987), pois apenas assim o docente terá bases para, mais uma 

vez, sentir-se instigado a fazer a diferença frente ao aluno 

Ferreira (2009). 

4 Considerações Finais 
Observou-se que para os estudantes a relação 

Capoeira-escola acontecia de forma tranquila e proporcionava 

mais informações acerca da história do povo negro e 

conhecimentos diversos. Quanto aos pais, a percepção de 

mudanças comportamentais benignas aconteceu e foi apoiada 

em uma maior disciplina/organização e em relação ao aspecto 

educacional e o rendimento em sala, os professores ressaltaram 

que existiram determinadas mudanças que geraram maior 

interesse dos alunos nas aulas, com ênfase para os aspectos 

históricos – os docentes também expuseram que perceberam 

maior concentração e disciplina nas aulas por parte dos alunos 

praticantes de Capoeira. 
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Mediante o exposto, depreende-se que a amostra 

aponta a prática da Capoeira como um fator positivo à melhoria 

de rendimento escolar e comportamento dos alunos, 

posicionamento uniforme quanto às qualidades da Capoeira no 

âmbito escolar. Os três públicos mencionaram unanimemente 

sobre mudança comportamental pautada na disciplina, 

organização na vida cotidiana e mesmo tiveram aqueles 

assuntos relacionados ao aspecto histórico e a própria questão 

do melhoramento físico. 

Tudo isso denota como a prática da Capoeira se faz 

enquanto pedagógica, utilizando o parâmetro de prática 

educativa sob o viés da aprendizagem e construção/formação de 

um sujeito esclarecido/crítico frente aos aspectos históricos e 

identitários de formação da sociedade vigente, da qual faz parte. 

Todavia, houveram relatos de ambos os públicos no tocante a 

um aspecto de neutralidade da Capoeira, ou seja, que não foi 

percebido pelas mães/responsável, ou de forma homogênea 

pelos professores o rendimento da totalidades dos alunos. 

É sabido, no entanto, como afirma Torres et al (2013), 

que quando se trabalha com pesquisa social não há 

homogeneidade, pois deve ser levado em consideração que, 

dependendo do propósito do trabalho, não necessariamente se 

terá de encontrar e resolver um problema, pois a real 

importância do estudo é mostrar o aspecto fidedigno do campo. 



14	EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1054 

 

5 Referências 

ABIB, P. R. J. Capoeira Angola: Cultura popular no jogo 
dos saberes na roda. Tese de doutorado Universidade 
Estadual de Campinas. Campinas – SP, 2004. 

ACUÑA, J. M. H. Entre Rodas de Capoeira e Círculos 
Intelectuais: Disputas pelo significado da Capoeira no 
Brasil (1930-1960). Dissertação (Mestrado em Educação – 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciência da Universidade 
Estadual de São Paulo). São Paulo: SP,2010. Acesso em 22 de 
Abrilde2016.Disponívelem: 
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Entre%2
0as%20rodas%20de%20capoeira%20e%20c%C3%ADrculos
%20intelectuais.pdf. 

ADORNO, C. A Arte da Capoeira. Copyright, Goiânia – 
GO, 1987. 

BARBOSA, M. S. S. O Papel da Escola: Obstáculos e 
Desafios para a Educação Transformadora. Dissertação 
(Mestrado em Educação – Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul – UFRGS). Porto Alegre – RS, 2004. Acesso 
em 23 de Abril de 2016. 

Disponívelem: 
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/6668/00048
8093.pdf. 

BARDIN, L. (1988). Análise de conteúdo. Trad. Reto, L. A. & 
Pinheiro, A. 3ª Edição. Edições 70. Lisboa, 2004. 

BARROSO, A. L. R; DARIDO, S. C. Escola, Educação Física 
e Esporte. Revista Brasileira de Educação Física, Esporte, 
Lazer e Dança. Vol. 1, nº 4 (pp. 101-114), Rio Claro – SP, 
2006. Acesso em 15 de Maio de 2016. Disponível em: 



14	EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1055 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/art
igos_teses/EDUCACAO_ FISICA/artigos/escola_ed_fisica.pdf. 

CAMPOS, H. Capoeira na Universidade: uma trajetória 
de resistência. SCT, Edufba, Salvador – BA, 2001. 

CARVALHO, R. A. T. Atleta não Estuda? Investigando a 
Evasão Escolar dos alunos atletas na Educação Superior. 
Dissertação (Mestrado em Educação – Universidade de São 
Paulo). São Paulo – SP, 2015. Acesso em 03 de Maio de 
2016. Disponíve em 
http://www.unicid.edu.br/wpcontent/uploads/2015/08/Dissert
a%C3%A7%C3%A3o-Ricardo- Ant%C3%B4nioTorrado.pdf. 

CASTRO JUNIOR, L. V. A Pedagogia da Capoeira: 
Olhares (ou toques?) cruzados de Velhos Mestres et de 
Professeurs de Educação Física. Memória apresentada à 
L'université Du Québec à Chicoutimi como exigência parcial 
do mestrado em educação. Senhor do Bomfim – BA, 2003. 

FERREIRA, A. M. B. Ser Professor. Dissertação (Mestrado 
em Educação Área de Especialização de Administração 
Educacional – Instituto Superior de Educação e Trabalho), 
Porto, 2009. Acesso em 10 de Março de 2016. Disponível em 
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we
b&cd=7&cad=rja&uact=8&v 
ed=0CE8QFjAGahUKEwixnrvU3p3IAhXKHh4KHe9iDco&ur
l=http%3A%2F%2Fwww.revi 
stas.usp.br%2Feav%2Farticle%2Fdownload%2F9805%2F1137
7&usg=AFQjCNGVEPRAkg 
FkM1EWAgDLpcZ4xgbgCg&bvm=bv.103627116,d.dmo. 

FLORES, A. L. P. & IVO, I. P. Capoeira: patrimônio imaterial 
da humanidade, saber do povo para o povo. VIII Encontro 
Estadual de História – ANPUH-BA, Feira de Santana, 2016. 

Acesso em 25 de Fevereiro de 2019. Disponível em 
http://www.encontro2016.bahia.anpuh.org/resources/anais/49/1
475196163_ARQUIVO_CAP OEIRA- 



14	EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1056 

PATRIMONIOIMATERIALDAHUMANIDADE,SABERDOP
OVOPARAOPOVO.pdf. 

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 17ª Edição, Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

FREITAS, J. L. A Prática Pedagógica da Disciplina de 
Capoeira na Educação Superior e a sua Contribuição para a 
Formação do Futuro Docente. Curitiba- PR, 2006. Acesso em 
19 de Agosto de 2012. Disponível em 
http://www.biblioteca.pucpr.br/tede/tde_arquivos/3/TDE-2007-
03-13T054134Z-522/Publico/Jorge.pdf. 

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
Dossiê: Roda de Capoeira e Ofício dos Mestres de Capoeira. 
Brasília: DF (148 p), 2014. 

NATIVIDADE, L. Capoeirando eu vou: cultura, memória, 
patrimônio e política pública no jogo da capoeira. Dissertação 
de mestrado, Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas 
e Formação Humana, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
Rio de Janeiro – RJ, 2012. 

OLIVEIRA, J. P. Capoeira, identidade e gênero: ensaios sobre 
a história social da capoeira no Brasil. EDUFBA. Salvador – 
BA, 2009. 

PENA, A. C., NUNES, M. F. R. & KRAMER, S. Formação 
Humana, Visão De Mundo, Diálogo e Educação: A Atualidade 
de Paulo Freire e Martin Buber. Educação em Revista – Edur, 
2018. Pontífícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-
Rio), Brasil. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0102-4698172870. 

REAL, M. P. C. A capoeira na perspectiva intercultural: 
questões para a atuação e formação de educadores(as). 
Brusque – SC, 2004. 

RIBEIRO, F. Motivação e Aprendizagem em Contexto Escolar. 
PROFFORMA Nº 03 – Junho, 2011. Disponível em: 



14	EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1057 

http://cefopna.edu.pt/revista/revista_03/pdf_03/es_05_03.pdf. 
Acesso em 22 de Abril de 2016. 

TORRES et al. Psicologia social: temas e teorias. ISBN 978-
8562313-06-6 – Technopolitik, Brasília, 2013. 

VASCONCELOS, J. G. Besouro Cordão de Ouro: o capoeira 
justiceiro. Edições UFC, Fortaleza – CE, 2009. 

VIEIRA, S. L. S. Da capoeira como patrimônio cultural. PUC 
– São Paulo, 2004. 
  



14	EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1058 

A EDUCAÇÃO COMO PONTE ENTRE A 

DEFICIÊNCIA E A EFICIÊNCIA 

INTELECTUAL 

 

Leila Cláudia de Farias 
Mangueira Carneiro João 

Batista de Carvalho 

RESUMO 
Nesta pesquisa, abordou-se a deficiência intelectual, o que 
envolve tanto a carência de origem biológica quanto a 
adquirida econômica e socialmente. Diante dos fatos, 
concluiu-se que a deficiência intelectual pode não ser 
construída por escolhas ou determinação genética, mas 
originar-se da complexa questão social, política e 
econômica. Para levar a efeito este estudo, utilizou-se de 
análise documental e bibliográfica. Fez-se uso de referencial 
teórico- metodológico para a sustentação da pesquisa e na 
busca de estabelecer a relação entre a educação e a inclusão, 
como ferramenta de transformação social, de acordo com 
Andrade & Laros. Para Mantoan, a inclusão é a nossa 
capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o 
privilegio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes 
de nós. A educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem 
exceção. Como plano de fundo, discorreu-se sobre a 
educação especial da Finlândia, que assegura o sucesso do 
aluno, através da disseminação da educação especial nas 
escolas comuns, além da aprendizagem de valores, tudo 
ancorado em uma visão histórica, homogênea e social, 
segundo Sahlberg. Nesse exemplo, a inclusão social 
significa possibilitar, aos estudantes especiais, o respeito às 
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necessidades próprias da sua condição. No que tange à 
deficiência intelectual de origem biológica, utilizou-se 
como exemplo a história real narrada no filme “Meu Nome 
é Rádio”, em que fica demonstrado que dar oportunidades e 
tratamento igualitário possibilita ao ser humano atingir seus 
potenciais e ultrapassar parte de suas limitações. Enfim, 
como resultado da pesquisa, verificou-se que a educação é a 
chave para a inclusão, possibilitando ao deficiente 
intelectual o exercício da cidadania, explorando seus 
potenciais e ajudando-o a lidar com suas limitações. 

Palavras-chave: Educação. Inclusão. Deficiência 
intelectual 

ABSTRACT 

In this research, intellectual deficiency was approached, 
which involves both the lack of biological as well as 
acquired economically and socially. Faced with the facts, it 
was concluded that intellectual disability may not be 
constructed by genetic choice or determination, but rather 
originate from the complex social, political, and economic 
question. To carry out this study, we used documentary and 
bibliographic analysis. We used a theoretical-
methodological framework to support the research and the 
search to establish the relationship between education and 
inclusion, as a tool for social transformation, according to 
Andrade & Laros. For Mantoan, inclusion is our ability to 
understand and recognize the other and thus have the 
privilege of living and sharing with people other than us. 
Inclusive education welcomes all people without exception. 
As a background, Finland's special education, which 
ensures the student's success, was disseminated through the 
dissemination of special education in common schools, as 
well as learning values, all anchored in a historical, 
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homogeneous and social view, according to Sahlberg. In 
this example, social inclusion means enabling special 
students to respect the specific needs of their condition. 
Regarding intellectual disability of biological origin, the real 
story narrated in the film "My Name is Radio" was used as an 
example, in which it is shown that giving opportunities and 
equal treatment allows the human being to reach his 
potential and to surpass part of his limitations. Finally, as a 
result of the research, it was verified that education is the 
key to inclusion, enabling the intellectual poor to exercise 
citizenship, exploring their potential and helping them to 
cope with their limitations. 

Keywords: Education. Inclusion. Intellectual disability 

1. INTRODUÇÃO 

A deficiência intelectual pode envolver a carência 

de origem tanto biológica quanto econômica e social. Esta 

resulta da escassez de conhecimento, competências e 

valores. Assim, a escola precisa ir além das salas de aula, 

superando a visão tradicional da deficiência intelectual. 

Desse, é preciso buscar novas perspectivas de 

conhecimento, bem como o comprometimento com a 

democratização do saber. 

Deve-se destacar que a educação tem um 

importante papel na compreensão e enfrentamento da 

pobreza, podendo corroborar para que todos os seres 

humanos tenham iguais direitos a aprender, de conhecerem 

e de serem conhecidos. 
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A Constituição de 1988 trata a educação como um 

direito de todos, dever do Estado e da família. Ela visa ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo para o 

exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho. 

Desta forma, ser valorizado e valorizar, trazendo consigo a 

realização de uma sociedade mais igualitária, de saberes que 

venham a ser dialogados, de heranças que sejam partilhadas, 

e, por fim, um comprometimento com a luta e a esperança 

de uma educação para todos. 

Mas a nossa realidade nos permite sonhar, com a 

promulgação da Lei 13.005/2014, que traz o Plano Nacional 

de Educação, ampliando os investimentos em educação de 

7% até 2019 e para 10 % do PIB – Produto Interno Bruto, 

em meados 2024. 

Neste contexto, a pesquisa procurou analisar a 

deficiência intelectual descortinando o horizonte na 

educação na crise dos paradigmas modernos, tomando 

emprestado o exemplo da educação inclusiva da Finlândia, 

responsável por transformar o país, dentre os mais pobres 

da Europa, para uma das democracias mais inclusivas e 

ricas do mundo. 

Já a história real de Rádio, interpretada no filme 

“Meu Nome é Rádio”, demonstra que a inclusão social das 

pessoas com deficiência é a melhor ferramenta para o 
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aprendizado e a superação de parte de suas limitações, 

concretizando a cidadania. 

2 DESENVOLVIMENTO 
2.1 A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

ADQUIRIDA E O PERVERSO SISTEMA DE 

RETROALIMENTAÇÃO 

Há uma complexa questão social, política e 

econômica, que aponta que a deficiência intelectual não é 

construída por escolhas nem pelo destino, mas adquirida 

socialmente. A deficiência intelectual não é apenas 

condição pessoal, ou seja, defeito individual, mas, sim, 

enquadra-se como um produto social, construído pela 

manifestação do ser (Siebers, 2008; Edwards, 1997). 

Ressaltando o pensamento de Siebers, a deficiência 

intelectual precisa ser alcançada através de mecanismos 

simbólicos, sociais e seus estigmas, de forma a perceber a 

sua identidade, que venha a reforçar o sistema de exclusão e 

opressão. As classes populares, nas quais verifica-se 

deficiência intelectual, vêm sendo explicadas pelos autores: 

O francês Dubet (2004) explica que ‘as 
sociedades democráticas escolheram 
convictamente o mérito como um princípio 
essencial de justiça: a escola é justa porque 
cada um pode obter sucesso nela em função 
de seu trabalho e de suas qualidades’. 
Entretanto, ‘o mérito desempenha um papel 
apenas marginal para os filhos dos 
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trabalhadores’. Essa tese – com 30 anos de 
diferença – é a mesma dos franceses Bourdieu 
e Passeron (1973), que denunciaram a 
reprodutividade da escola ainda na década de 
60. Para esses autores, o funcionamento da 
escola cumpre, simultaneamente, o papel de 
reprodução cultural e social, pois recria 
relações sociais e produtivas da sociedade 
capitalista. (DUBET, 2004; BOURDIEU, 
PASSERON, 1973 apud DUARTE, 2013, 
p.347). 

Por outro prisma, a indagação que envolve a 

deficiência encontra-se de forma superficial no ser e não de 

modo intrínseco. Destarte, o corpo biológico ou em seu 

comportamento atípico, essa condição se manifesta, e como 

tal, deve ser julgada em sua coletividade e em seu dado 

momento histórico (Aranha, 1995). Saliente-se a explicação 

de Omete: 

[...] grupo social na medida em que interpreta 
e trata como desvantagens certas diferenças 
apresentadas por determinadas pessoas. 
Assim, as deficiências devem, a nosso ver, ser 
encaradas também como decorrentes dos 
modelos de funcionamento do próprio grupo 
social e não apenas como atributos inerentes 
às pessoas identificadas como deficientes. 
(OMOTE, 1994, p.68-69). 

A deficiência intelectual já foi analisada, 

questionada de diversas formas, inclusive em concepções 

mais individualizadas e liberais. Insurgem-se percepções 

imparciais e críticas, prescritivas e com novos juízos de 

valores. 
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Com obra de Miriam Pan, são abordadas as 

transformações de conceitos e discussões gradativas, pois, 

A pessoa com deficiência intelectual não é 
um estereótipo de incapacidades, mas sim 
alguém que apresenta uma forma 
particular de pensamento e está aberta para 
seu desenvolvimento dentro de sua 
capacidade específica. Nesse sentido, o 
conceito de deficiência, tende a ser 
desvinculado das quantificações de 
coeficiente intelectual (QI), possibilitando um 
olhar a partir das capacidades e 
potencialidades de cada indivíduo (PAN, 
2008, P. 52, grifos nossos). 

Pois bem, o presente fenômeno na junção do ser 

humano desde o princípio dos tempos até os nossos dias, 

descreve que a inópia está atrelada à deficiência intelectual, 

que é adquirida de situações de carência, na qual o cidadão 

não consegue manter um padrão mínimo de vida condizente 

com as referências sociais e econômicas estabelecidas em 

cada contexto histórico (Henrique, 2000 p. 22). 

Infere-se que a sociedade cuja desigualdade e 

pobreza estão atreladas preocupam, tanto pela ótica da 

justiça social, quanto de suas consequências. Ademais, as 

crianças nascidas sob esse viés de pobreza têm uma grande 

probabilidade de constituírem famílias paupérrimas no 

futuro. Além disso, a condição de subdesenvolvimento 

atenua na frequência escolar destas crianças e jovens, 

enfraquecendo a assiduidade ao sistema de ensino. 
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Outrossim, a necessidade de comparecerem ao 

trabalho para sustentarem a si e a suas famílias supera a 

periodicidade escolar, ocasionando o abandono de seu 

sonho de um futuro promissor e mais humano. 

Andrade e Laros descrevem que o processo 

avaliativo da educação deve ser considerado como o 

desempenho dos avaliados e que nele precisa ser 

contextualizada. Apontam que as desigualdades sociais têm 

implicações diretas sobre a educação (Andrade e Laros, 

2007, p. 34). A educação, como ferramenta de 

transformação social, não tem sentido se não for para 

humanizar os indivíduos, como enfrentamento à 

desigualdade social e visando à busca de uma sociedade 

mais justa. É o que se verá do exemplo adiante. 

2.2 EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E EFICIÊNCIA 
A educação de qualidade visa à formação para 

cidadania, que ainda não se tornou real, mesmo depois de 

vinte anos da Carta Magna. Esta é considerada a 

Constituição Cidadã, ao ter garantido, pela primeira vez na 

história de um país, os direitos sociais à educação pública, 

laica, presencial, de qualidade e para todos os brasileiros. A 

educação contemporânea integra o desenvolvimento nas 

instâncias educacionais, construindo significados que 

venham a atingir os objetos constitutivos da sociedade. 
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É direito de todos dos cidadãos uma educação de 

qualidade, livre de preconceitos e discriminações. Em nossa 

política educacional, o termo inclusão refere-se ao resgate 

da educação como direito de todos os citadinos. Há várias 

barreiras a serem ultrapassadas para a inclusão, 

principalmente a barreira política, que se apresentam 

claramente quando observa a qualidade do ensino e a falta 

de infraestrutura mínima das escolas para o atendimento das 

pessoas com necessidade especial. 

Para Romeu Kazuma Sassaki “[...] inclusão é um 

processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, 

em seus sistemas sociais gerais e, simultaneamente, estas se 

preparam para assumir seus papéis na sociedade.” 

(SASSAKI, 1997, p. 36). Sendo assim, a pessoa com 

deficiência física precisa encontrar dentro da sociedade, um 

caminho estruturado em favor do seu desenvolvimento 

buscando assim, na educação, a qualificação, a socialização 

de acordo com seus limites. Segundo Mantoan: 

A inclusão é a nossa capacidade de 
entender e reconhecer o outro e, assim, ter 
o privilegio de conviver e compartilhar 
com pessoas diferentes de nós. A educação 
inclusiva acolhe todas as pessoas, sem 
exceção. É para o estudante com deficiencia 
fisica, para os que têm comprometimento 
mental, para os superdotados, para todas as 
minorias e para a crianças que é discriminadas 
por qualquer outro motivo (MONTOAN, 
2005, p.1, grifos nossos). 
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Neste contexto, apresentam-se também elementos 

que involucram a reflexão em relação à questão social no 

cotidiano escolar. Segundo Aranha (2001), a inclusão social 

baseia-se em um paradigma de suportes que é caracterizado 

pelo pressuposto de direitos que envolvem a sociedade, a 

economia e a física, visando à efetiva possibilidade de que 

todas as pessoas tenham acesso ao exercício da cidadania. 

De outra parte, a inclusão social constitui um 

processo bilateral, no qual as pessoas ainda assim, excluídas 

da sociedade, buscam em suas parcerias equacionar 

problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação 

de oportunidades para todos (OMS, 2010). 

O caminho a ser trilhado no processo de efetivação 

do direito à educação de qualidade para todos não pode 

depender da classe social nem da estrutura física a que se 

pertence. Romper com essas barreiras possibilita a todo ser 

humano explorar suas potencialidades, fazendo a sociedade 

mais justa e rica. Não é à toa que os países mais 

desenvolvidos são aqueles que apresentam os maiores 

índices de investimento na educação pública, a exemplo da 

Finlândia, que já foi considerada um dos países mais pobres 

da Europa. 

Na Finlândia, os alunos com necessidades 

especiais são um dos pilares do ensino fundamental. 
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Existem dois formatos de atendimento dentro dessa 

sociedade envolvendo a modalidade de ensino: 

O primeiro – e mais disseminado – é a 
inclusão em classes comuns, acrescida de 
atendimento especializado complementar e 
temporário, em pequenos grupos 
acompanhados por um professor 
especializado. Para tal, todas as escolas 
regulares contam com professores auxiliares 
dedicados aos alunos com necessidades 
especiais e dificuldades de aprendizagem, que 
são responsáveis por apoiar os professores de 
cada classe na identificação precoce desse 
público e por trabalhar individualmente com 
os alunos, a fim de garantir seu sucesso 
escolar. Contam, também, com apoio de 
equipes multiprofissionais, compostas por 
psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais, 
que acompanham de perto o desenvolvimento 
dos alunos e reúnem-se periodicamente com 
os pais e professores para discutir os 
encaminhamentos necessários para cada caso. 
O segundo formato adotado é o atendimento 
escolar especializado permanente, em classe 
ou instituição especial. A matrícula nessa 
modalidade depende de decisão do conselho 
municipal de educação, baseada em laudo 
psicológico, médico ou de assistente social, 
ouvidos obrigatoriamente os pais ou 
responsáveis. Nesse caso, os alunos seguem 
planos de aprendizagem customizados, com 
vistas a alcançar resultados de aprendizagem 
definidos caso a caso. (BRITO, 2013, p. 15 - 
16). 

Diante dos fatos mencionados, a estratégia que 

envolve a educação especial da Finlândia, assegura-se o 

sucesso do aluno, a disseminação da educação especial nas 
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escolas comuns, além de uma aprendizagem de valores. 

Ancorado em uma visão histórica, homogenia e social. 

Desta maneira, trago o também o autor Sahlberg, com sua 

reflexão a cerca desse país: 

É de admirar, então, que os professores e o 
próprio ensino sejam altamente respeitados na 
Finlândia. Os meios de comunicação 
finlandeses divulgam regularmente os 
resultados de pesquisas de opinião que 
avaliam as profissões favoritas entre os 
diplomados do ensino superior secundário 
geral. Surpreendentemente, a docência é 
constantemente classificada como uma das 
profissões mais admiradas, à frente de 
medicina, arquitetura e direito, tipicamente 
consideradas profissões de sonho 
(SAHLBERG, 2011, p. 97, grifos nossos). 

Desta forma, a docência da Finlândia vem trazendo 

em seu sistema educacional o valor fundamentado na 

confiança de seus membros, e alicerçando cada vez mais o 

rígido padrão de seleção de seus profissionais, sendo assim, 

transformando seu quadro profissional com maior qualidade 

de formação tanto ético como técnico. 

Neste sentido, a inclusão social significa 

possibilitar a elas o respeito às necessidades próprias da sua 

condição, o acesso aos serviços públicos, aos bens culturais 

e aos produtos decorrentes do avanço social, político, 

econômico e tecnológico dentro da sociedade (OMS, 2010). 



14	EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1070 

A educação é vista como forma de interpretação de 

conhecimento da sociedade. Logo, criou-se uma imagem 

social que lhe permite transitar no viés da sociedade do 

conhecimento. Eclodem atividades que habilitam o ser, 

pesquisando códigos de diversas linguagens na forma que 

venham proporcionar interpretações críticas para o 

desenvolvimento da ciência, das artes e tecnologia. 

Nossa legislação prevê mecanismos de 

desenvolvimento baseado na educação. A Política Nacional 

de Educação Especial infere que a prática da inclusão social 

venha aos poucos substituindo a prática da integração social, 

e o princípio de que, para inserir todas as pessoas, a 

sociedade deve ser modificada de modo a atender às 

necessidades de todos os membros. Uma sociedade 

inclusiva não admite preconceitos, discriminações, barreiras 

sociais, culturais, tampouco pessoais (OMS, 2010). 

Desta forma, o Programa de Desenvolvimento da 

Educação (PDE/PMCTE) contempla ações que venham a 

promover uma educação básica de qualidade. Ferramenta 

essa de apoio financeiro e técnico para as instituições de 

ensino básico, visando o baixo índice de rendimento escolar 

em sua educação básica. Busca na comunidade educativa, 

escolas mais autônomas e que venham a ter um pouco mais 

de condição para desenvolver ações que garantam a 

permanência e acesso das crianças dentro das escolas 
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públicas, como também sua aprendizagem com um nível de 

qualidade superior. 

Ademais, o Plano Nacional de Educação (Lei nº 

13.005, de 25 de junho de 2014) determina a ampliação do 

investimento público em educação pública de forma a 

atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno 

Bruto – PIB – do País no 5o ano de vigência desta Lei, e, no 

mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. 

Diante do exposto, retoma-se a observação no atual 

movimento educacional, na forma de implantação e 

contínua avaliação. Ademais, dispõe de meta esta Lei para 

ampliar o investimento, alinhando os objetivos educacionais 

entre os entes federativos, estabelecendo alvos que venham 

contemplar todos os níveis de formação, como também 

melhoria na educação inclusiva e incentivo a plano de 

carreira docente aos profissionais da educação, como 

também, investimentos no campo educacional (Brasil, 

2014). Em outras palavras: 

[...] metas são orientadas para enfrentar as 
barreiras para o acesso e a permanência; as 
desigualdades educacionais em cada território 
com foco nas especificidades de sua 
população; a formação para o trabalho, 
identificando as potencialidades das dinâmicas 
locais; e o exercício da cidadania (MEC, 
2014, p.9). 
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Assim, o Brasil já possui ferramentas à disposição, 

no sentido de incluir as pessoas com deficiência, através da 

educação. Porém, ainda falta a vontade política para pô-las 

em prática. 

2.3 RÁDIO: CIDADANIA E INCLUSÃO 

AJUDANDO A SUPERAR LIMITES 
Passa-se à abordagem pedagógica no viés 

cinematográfico, como instrumento de esclarecimento e 

ferramenta metodológica de conhecimento, na qual, as 

imagens exibidas pelo filme “Meu Nome é Rádio” venham 

a expressar a forma de construir conhecimento acerca do 

tema estudado. Além disso, Assis justifica que: 

A integração das linguagens das mídias às 
práticas pedagógicas nas instituições 
educacionais pode potencializar e 
democratizar, em proporções exponenciais, a 
constituição de conhecimento e valores, como 
jamais foi experimentado pela humanidade. 
Além disso, pode contribuir para que crianças, 
adolescentes e jovens, desde cedo, aprendam 
a trabalhar em colaboração, aperfeiçoando-se 
nas práticas de pesquisa para aprofundar e 
ampliar os conhecimentos e valores 
indispensáveis à vida cidadã. (ASSIS, 2009, 
p. 119 - 120). 

Visto que, no nosso país, ricamente diverso e ao 

mesmo tempo desigual, aparecem situações que devem ser 

analisadas cautelosamente com o uso das linguagens de 

mídia em contextos educacionais. Dessa maneira, devem 
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estar à disposição de novas gerações e de forma muito bem 

orientada. 

Busca este trabalho maior embasamento com o uso 

das mídias, pois esse elemento nos mostrou como recurso 

de esclarecimento e diversidade de conteúdo metodológico, 

trazendo novas possibilidades para entendimento em relação 

à deficiência intelectual. 

O filme “Meu Nome é Rádio”, baseado em fatos, 

traz Cuba Gooding Jr como ator coadjuvante, um jovem 

com deficiência, e um treinador de futebol americano, 

interpretado por Ed Harris. O treinador busca inserir o 

jovem nessa escola, trabalhando a inclusão social dentro do 

mundo educacional, esportivo e pessoal. 

Como resultado, o jovem com necessidades 

especiais acaba superando parte de suas limitações, 

chegando a tornar-se treinador do time de futebol. Formou-

se e tornou-se referência para a comunidade local. Veja-se a 

figura 01, abaixo. 

 



14	EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1074 

FIGURA 01 – CENAS DO FILME: MEU NOME É RÁDIO 

FONTE: Disponível em: 

<http://minhaspedagogias.blogspot.com/2011/09/ filme-meu-nome-e-

radio.html>. Acessado em: 24/06/2018. 

Portanto, o filme “Meu Nome é Rádio” expressa 

que, através da compreensão, aceitação e ajuda, podemos 

sim, fortalecer as pessoas com deficiência, trabalhando a 

convivência com seus semelhantes apesar das diferenças, 

podendo assim, ser melhoradas e de certa forma, serem 

plenamente capacitados a desenvolverem dentro da 

sociedade. 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 
3.1 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA 

O presente trabalho se caracterizou pela pesquisa 

descritiva bibliográfica, segundo Laville e Dionne, a análise 

de conteúdo permite uma abordagem com uma gama de 

diversidade e de objetos para a investigação como: valores, 
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mentalidades, atitudes, representações, ideologias e etc. 

(Laville e Dione, 1999 p. 214). Desta forma, a pesquisa 

deteve solidez, por motivo da utilização do referencial 

teórico escolhido e sua flexibilidade. 

Em suma, Oliveira, em seu apontamento comenta a 

importância na modalidade da pesquisa. Para o autor a 

análise de documentos de domínio científico como 

periódicos, livros, ensaios críticos, enciclopédias, artigos 

científicos e dicionários tem a construção identificadora, na 

qual pontua o que é estudo direto em fontes científicas, sem 

precisar recorrer diretamente aos fatos/fenômenos empírica 

(Oliveira, 1999 p. 69). Além disso, o pesquisador poderá, 

dessa maneira, fornecer uma interpretação coerente, tendo 

como base a temática abordada. 

Utilizamos como aporte teórico o estudo 

relacionado à deficiência intelectual, ressaltando o 

pensamento de Siebers, expressa que, a deficiência 

intelectual precisa ser alcançada através de mecanismos 

simbólicos, social e seus estigmas, de forma a perceber a sua 

identidade que venham a reforçar o sistema de exclusão e 

opressão. 

Como exemplo, foi emprestado o caso de sucesso 

da Finlândia, que, de um dos países mais pobres da Europa, 

passou a uma sólida e rica democracia, graças a seu amplo 

programa de inclusão social através da educação. 
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Apontaram-se ferramentas de desenvolvimento 

previstas na legislação nacional, como a Política Nacional 

de Educação (PNE), criado em 1996, entrando em vigor 

entre os anos de 2001 a 2010. Esse plano se tornou 

importante para a educação do Brasil, porém não foi possível 

cumpri-lo fielmente. Deste modo, o Congresso Federal 

sancionou o Plano Nacional de Educação - PNE em 2014, 

com a finalidade de caminhar esforços e investimentos para 

a melhoria da qualidade da educação do Brasil. 

De outra parte, retoma-se a observação para atual 

movimento educacional, na forma de implantação e 

contínua avaliação da Lei 13.005/14 - Plano Nacional de 

Educação, que ampliará o investimento público em 

educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar 

de 7% do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5o ano de 

vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% do 

PIB ao final do decênio. 

Destarte, a abordagem pedagógica no viés 

cinematográfico como instrumento de esclarecimento e 

ferramenta metodológica de conhecimento, na qual, as 

imagens do filme “Meu Nome é Rádio”, pois, nele, 

expressa-se a forma de construir conhecimento a cerca do 

tema estudado. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Desta maneira, os resultados aqui atribuídos 

vieram de pesquisa e estudos acadêmicos, além da 

experiência em seu dia a dia, que se tornaram essenciais 

para a pesquisa. Além disso, buscou a aproximação da 

realidade da deficiência intelectual na área escolar, 

contribuído para o melhor desempenho e aprendizagem 

através de árduas pesquisas, estudos e muita determinação. 

Com um propósito, a contribuir para a sociedade o 

conhecimento de algo que hoje é oferecido ao deficiente 

intelectual. Não existe uma fórmula ou regra preestabelecida 

que venha possibilitar a interação entre deficiência 

intelectual x docente x sociedade. Precisamos de 

ferramentas para que o discente se sinta acolhido onde que 

quer esteja, ultrapassando assim, seus limites e a 

necessidade de se superar. Segundo Lopes: 

Muitas dificuldades enfrentadas pela escola 
em trabalhar para normalizar os sujeitos não 
enquadrados em categorias predefinidas como 
sendo normais para o desenvolvimento. As 
escolas vivenciam a crise/tensão da diferença 
e a crise/tensão tempo escolar versus tempo 
de aprendizagem, de forma a produzir a 
diferença como algo indesejado e o tempo da 
aprendizagem como tempo escolar de 
aprendizagem. Na tentativa de unificação e 
enquadramento, aqueles mais resistentes são 
vistos como problemas que necessitam de 
atendimento especializado para que sejam 
normalizados. Nessa lógica, a diferença é 
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narrada como sinônimo de deficiência 
(LOPES, 2008, p. 4). 

Desta forma, a deficiência intelectual do âmbito 

psicológico precisa ter laudo para pode ser enquadrado em 

um padrão que venha a ser preestabelecido? E quando dos 

docentes quando afirmam não terem capacidade de ensinar? 

Ainda assim, questionam a falta de diagnóstico! Enfim, qual 

é o nosso papel na busca de uma produção de seres 

anormais! Foi observado neste estudo que os deficientes 

intelectuais deste sistema acabam ficando sem espaço e 

tempo apropriados para o seu desenvolvimento intelectual. 

E a deficiência intelectual econômica, precisa de 

quê? Como pode ser inserida? Desta maneira, são trazidas 

indagações que venham a refletir sobre este contexto, a 

desigualdade social, por exemplo, na qual está presente na 

sociedade brasileira, são resultados de diferenças de classes, 

segundo Arroyo 1991, e são elas que marcam o 

desencantamento no ambiente letivo das camadas inferiores. 

Além disso, as classes trabalhadoras no âmbito escolar vêm 

se desestimulando em todo território nacional. Não cabe 

apenas a diferença de região para região, mas sim a 

diferença de classes. 

Logo, os alunos com nível econômico inferior 

tendem a menor índice de rendimento e, de acordo com 

alguns autores, são propensos à não frequência do 

estabelecimento de ensino. Inclusive, a falta 
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socioeconômica chega a prejudicar em termos alimentares. 

Silva (1978) destaca que as crianças desnutridas se tornam 

apáticas, desta forma, solicitam menos atenção, diferente 

daquelas que as cercam. Por não serem estimuladas, têm seu 

desenvolvimento ainda mais prejudicado. 

Desta forma, a literatura educacional brasileira põe 

um ponto final no contexto educacional. Além disso, a 

criança pode ser culpabilizada pelo seu fracasso no ambiente 

letivo, seja pelas condições socioeconômicas ou biológicas. 

4.1 UMA VISÃO CONSTRUTIVA DA 

DISCUSSÃO 
Nasceram interessantes discussões por meio de 

inúmeras pesquisas. Não se pode negar a necessidade de 

muito a fazer. Para que haja um esclarecimento, em âmbito 

geral, foram levantadas lacunas, por consequência, e pontos 

de interrogação. Para isso, precisamos de excelentes 

profissionais, que vão além do que lhes cabe. Busca-se 

atentar, pois, mesmo com tantas informações, tecnologias, 

planejamento, e ainda instituições com ferramentas 

pedagógicas, deste modo, a frecha continua aberta. 

O grande problema é que são poucos os docentes 

que conseguem competência, conhecimento e valores. Que 

vá além das salas de aulas, e, forme uma educação com 

legado que busque transformações. Além disso, a sociedade 

precisa saber, conhecer e construir novos entendimentos 
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acerca dessa discussão, proporcionando respeito pelo ser, 

independentemente de sua situação psicológica ou 

econômica. Bem como o comprometimento com a 

democratização do saber. 

5 CONCLUSÃO 
Este artigo perpassa o importante papel entre 

pesquisas e discussões, envolvendo, assim, a inclusão de 

pessoas com deficiência intelectual. E ainda existem 

barreiras a serem vencidas, quando se fala em educação e os 

desafios e caminhos a serem trilhados no que rege a 

educação de pessoas com deficiência intelectual. 

Existe o potencial de cada indivíduo deficiente a 

ser explorado, sendo importante reconhecer a pesquisa 

bibliográfica no meio acadêmico e profissional da educação. 

Em outras palavras, a educação inclusiva é uma realidade 

no mundo e no nosso país, porém há um longo caminho a 

ser percorrido. Logo, o processo de integração e de inclusão 

educacional de qualidade vem possibilitando uma maior 

autonomia em relação à sociedade, sem contar com a 

evolução do próprio ser. 

As crianças desnutridas se tornam apáticas, desta 

forma, solicitam menos atenção e têm seu desenvolvimento 

prejudicando. Desta forma, são culpabilizadas pelo seu 

fracasso no ambiente letivo, seja pelas condições 
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socioeconômicas ou biológicas, gerando uma situação de 

injustiça e derrubando ainda mais sua autoestima. 

Como exemplo de inclusão através da educação, é 

trazida a estratégia da educação especial na Finlândia, que 

assegura o sucesso do aluno, disseminando a educação 

especial nas escolas comuns, ampliando os valores sociais. 

Em síntese, a educação, na Finlândia, serve como ferramenta 

de elevação educacional. Traz em seu sistema o valor 

fundamentado na confiança de seus membros, e alicerçando 

cada vez mais o rígido padrão de seleção de seus 

profissionais, sendo assim, transformando seu quadro 

profissional com melhor qualidade de formação tanto ética 

quanto técnica. 

O Plano Nacional de Educação (PNE) busca 

propor melhorias educacionais para o Brasil. De outra parte, 

precisam-se de modelos educacionais compatíveis com os 

nossos valores, tanto em relação à dignidade, o social, como 

também a igualdade e fraternidade que pautam esse 

conjunto social. 

É relevante esclarecer que as desigualdades sociais 

têm implicações diretas sobre a educação. Ademais, as 

crianças nascidas sobre o viés de inópia demonstram uma 

grande probabilidade de constituírem famílias paupérrimas 

no futuro. Além disso, a baixa frequência escolar ocasiona o 
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abandono de seu sonho de um futuro promissor e mais 

humano. 

É importante destacar que a deficiência intelectual 

não é construída apenas pelo destino, mas se trata de uma 

escolha da sociedade: inclusão e igualdade ou exclusão e 

marginalidade. O caminho a ser trilhado no processo de 

efetivação do direito à educação de qualidade para todos é 

longo e árduo. Porém, a realidade ainda nos permite sonhar, 

com a promulgação da Lei 13.005/2014, que traz o Plano 

Nacional de Educação (PNE), ampliando os investimentos 

em educação de 7% até 2019 e para 10 % do Produto 

Interno Bruto (PIB), em meados de 2024. 

REFERÊNCIAS 
ASSIS, Regina de. Infância e Consumo: estudos no campo 
da comunicação. Brasília, DF: Andi; Instituto Alana, 2009, 
p.119-132. 

ANDRADE, J. M.; LAROS, J. A. Fatores associados ao 
desempenho escolar: estudo multinível com dados do 
SAEB/2001. Psicologia: Teoria e Pesquisa, Brasília, v. 23, n. 
1, p. 33- 41,jan./mar.2007. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/%0D/ptp/v23n1/a05v23n1.pdf>. 
Acesso em: 15/05/2018. 

ARANHA, M. S. F. Integração social do deficiente: análise 
conceitual e metodológica. Temas em Psicologia, São Paulo, 
n.2, 1995, p.63-70. 



15	 EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1083 

ARROYO, M. Revendo os vínculos entre trabalho e 
educação: elementos materiais da formação humana. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1991. 

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em 
http:<www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ 
constituicaocompilado.htm>. Acessado em: 15/05/2018. 

          . Lei do Plano Nacional de Educação, Lei Federal 
13.0005/14. Disponível em:< http:www.planalto.gov. 
br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm>. 
Acessado em: 15/05/2018. 

  . Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o 
Plano Nacional de Educação — PNE e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, 26 jun. 
2014b. Disponível em: Acessado em: 09 de maio de 2018. 

BRITO, Tatiana Feitosa de. O que é que a Finlândia tem? 
Notas sobre um Sistema Educacional de alto desempenho. 
Brasília: Senado Federal, Núcleo de Estudos e Pesquisa, 
2013. 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Decreto n°6.094, de 24 de 
abril de 2007. Brasília: DOU, 2007b. 

DUARTE, Natalia de Souza. O Impacto da pobreza no 
Idep: um estudo multinível. Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos, Brasília, v. 94, n. 237, p. 343-363, maio 2013. 

EDWARDS, M. L. Constructions of Physical disability in 
the ancient greek world- the community concept. In: 
MITCHELL, D.T.; SNYDER, S. L. (Eds.). The Body and 
Physical Difference: discourses of disability. Michigan, 
USA: University of Michigan, 1997. p.35-50 



15	 EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1084 

LAVILLE, Chistian; DIONNE, Jean. A Construção do 
Saber. Porto Alegre: Artmed; Belo Horizonte: Editora 
UFMQ 1999. 

LOPES, Maura Corcini. Inclusão escolar: desarrumando 
a casa. Jornal NH – Suplemento NH na Escola. Novo 
Hamburgo (RS), nov. 2005a. 

MARTINS, Paulo de Sena. Fundeb, federalismo e regime 
de colaboração. Coleção Políticas Públicas de Educação, 
Campinas: Autores Associados, 2011. 

  .Planejamento e Plano Nacional de 
Educação. Cadernos Aslegis, Brasília, n. 39, p. 91-118. 
2010. 

MANTAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: o que é ? 
Por quê? Como fazer? 2ª ed. São Paulo: ed. Moderna, 2005. 

MEC. Ministério da Educação. Planejando a Próxima 
Década Conhecendo as 20 Metas do Plano Nacional de 
Educação – 2014. 

OLIVEIRA, Silvio Luiz de. Tratado de metodologia 
científica. São Paulo: Pioneira. 1999. 

OMOTE, Sadao. Deficiência e não deficiência: recortes 
do mesmo tecido. Revista Brasileira de Educação Especial, 
Marília, v.1, n.2, 1994, p.65-73. 

OMS, Organização Mundial De Saúde. Conceitos. 
Disponível em: <http;//posrtal.saude.ove.br 

>. Acessado em 29 de maio de 2018. 



15	 EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1085 

PAN, Miriam Aparecida Graciano de Souza. O direito à 
diferença: uma reflexão sobre deficiência intelectual e 
educação inclusiva. Curitiba: IBEPEX. 2008. 

SIEBERS, Tobin. Disability Theory. Michigan, USA: 
University of Michigan, 2008. 

SAHLBERG, Passi. Finnish Lessons: what can the world 
learn from educational change in Finland? New York: 
Teachers College, 2011. 

SASSAI. Romeu Kazuma. As escolas inclusivas na 
opinião mundial. Revista Nacional de Reabilitação. São 
Paulo, p. 36. 1997. 

SILVA, Arlete Vieira da. O processo de exclusão escolar 
numa visão heterotópica. In: Revista Perspectiva. v. 25, nº 
86, Erechim, junho 2000, p. 1-28. 

SOUZA, Vilma Aparecida. O Plano de Metas 
"Compromisso todos pela educação": desdobramento
 ................................... 2014. Tese (Doutorado em Educação) 
- Universidade Federal de Uberlândia, Mato Grosso, 2014. 

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR: 

ASSIS, S.; FERREIRA, K.; YANNOULAS, S. Educação e 
pobreza: limiares de um campo em (re)definição. Revista 
Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v. 17, n. 50, p. 329-
351, maio/ago. 2012. 

CHAVES, V.; AMARAL, N. Política de financiamento da 
educação superior — análise dos Planos Nacionais de 
Educação pós-Constituição/1988. Revista Eletrônica de 
Educação, São Carlos: UFSCar, v. 8, n. 1, p. 43-55, maio 
2014. 



15	 EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1086 

HENRIQUES, R. Desigualdade e pobreza no Brasil. 
Brasília: IPEA, 2000. 

MAIA, A. C. B. Sexualidade e deficiência intelectual: 
questões teóricas e práticas. In: CAPELINNI, Vera Lúcia 
Messias Fialho; RODRIGUES, Olga Maria Piazentin Rolin; 
(Orgs.). Práticas pedagógicas inclusivas: da criatividade 
às valorizações das diferenças. Bauru: FC/MEC, 2010. 

MEU, nome é Rádio. Direção de Michael Tollin. EUA: 
Colômbia Pictures, 2003. 

IOSIF, Ranilce Mascarenhas Guimarães. A qualidade da 
educação na escola pública e o comportamento... 2007. 
310 f. Tese (Doutorado em Política Social) — Universidade 
de Brasília, Brasília, 2007. 

RIBEIRO, P. R. M. Orientação e Síndrome de Down: 
esclarecimentos para educadores. Bauru: Joarte Gráfica e 
Editora Unesp-FC, 2009. (Cartilha Informativa) 

SAHLBERG, Pasi. Finnish Lessons: What Can the World 

Learn from Educational Change in Finland? New York: 

Teachers College Press, 2011. 

 

 

 

 

 

 



15	 EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1087 

A RETEXTUALIZAÇÃO COMO PRÁTICA 
DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E 
LITERATURA NO 4º E 5º CICLO DA EJA 

Endy Carvalho da Silva88 

 

Resumo: Tendo em vista que a retextualização se configura 
como o processo de criação de um texto a partir de um outro 
por meio da participação imprescindível dos gêneros 
textuais nessa produção, o presente artigo traz o relato de 
uma atividade aplicada em salas do 4° e 5° ciclos da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), em que os alunos 
participaram da socialização de poemas do ilustre autor 
modernista Vinicius de Moraes, transformando-os em 
gêneros como: conto, história em quadrinhos e paródia. 
Para compor suas produções, os alunos tiveram que realizar 
as adaptações necessárias de cunho estrutural e discursivo, 
além de usar a capacidade de interpretação para discernir 
sobre os textos-base e criatividade para compor as 
produções acerca dos temas discutidos. Como metodologia, 
foi utilizado material teórico a respeito da concepção de 
leitura, gêneros textuais e o que é propriamente o processo 
de retextualização, norteados por autores como Koch e Elias 
(2008), Cavalcante e Alcântara (2008), Cosson (2006) e 
Marcuschi (2001). Por sua vez, a pesquisa-ação teve como 
objeto de estudo a escola Professora Albertina Furtado 
Castelo Branco – CAIC, em Parnaíba – PI. Concluiu-se que 
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mesmo não sendo trabalhado com afinco por conta da grade 
curricular da escola resumida na EJA, a prática de 
retextualizar se demonstrou bastante eficaz no ensino dos 
gêneros textuais, permitindo aos alunos o empoderamento 
dos mesmos, reconhecendo seus elementos característicos e 
a sua utilização de forma adequada nas produções, 
consistindo em fator de grande contribuição para o domínio 
da língua em questão. 

Palavras-Chave: Retextualização. Educação de Jovens e 
Adultos. Gênero Textual. 

Abstract: Considering that the retextualization is 
configured as the process of creating a text from another 
through the essential participation of the textual genres in 
this production, the present article reports an activity applied 
in rooms of the 4th and 5th cycles of Youth and Adult 
Education (EJA), in which students participated in the 
socialization of poems by the illustrious modernist author 
Vinicius de Moraes, transforming them into genres such as: 
tale, comic and parody. To compose their productions, 
students had to make the necessary structural and discursive 
adjustments, in addition to using the ability to interpret to 
discern about the basic texts and creativity to compose the 
productions about the topics discussed. As a methodology, 
theoretical material was used to read texts, textual texts and 
the process of retextualization. led by authors like Koch and 
Elias (2008),Cavalcante and Alcântara (2008), Cosson 
(2006) and Marcuschi (2001). On the other hand, the action 
research had as object of study the Municipal School Profª 
Albertina Furtado Castelo Branco – CAIC, in Parnaíba – PI. 
It was concluded that, although it is not used intensively 
because of the school curriculum summarized in the EJA, the 
practice of retextualization has been very effective in the 
teaching of textual genres. the practice of retextualizing has 



15	 EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1089 

proven to be quite effective in the teaching of textual genres, 
allowing the students to empower them, recognizing their 
characteristic elements and their use in an adequate way in 
the productions, constituting a factor of great contribution to 
the domain of the language in question. 

Keywords: Retextualization. Youth and Adult Education. 
Textual Genre. 

INTRODUÇÃO 
A educação de Jovens e Adultos é uma modalidade 

estudantil que visa levar a educação para indivíduos 

excluídos da idade regular de ensino. Esta atende desde 

jovens acima dos 15 que não terminaram o ensino 

fundamental até adultos ou idosos que pretendem concluir o 

ensino básico. 

Muitos são os fatores que acarretam nesta demanda 

de alunos ingressos de forma tardia nas escolas, fatores 

econômicos, sociais, geográficos, estão entre os 

contribuintes para a evasão escolar. Contudo, a EJA surge 

como uma forma de recomeçar para aqueles que não 

puderam a educação que lhe é de direito em sua fase regular, 

sendo então um meio para que jovens e adultos egressos à 

escola consigam acesso a conhecimento, e preparo para 

ascender em sua graduação podendo assim estar apto a 

concorrer a vaga em uma universidade, um curso técnico 

com pretensões de conquistar seu lugar no mercado de 

trabalho cada vez mais exigente. 
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Para que esta modalidade ofereça um ensino de 

qualidade que atenda às expectativas e carências destes 

estudantes, de modo interativo, estimulador e atrativo, 

profissionais da área da educação estão sempre 

desenvolvendo formas de melhorar sua dinâmica em sala, 

através de interações lúdicas, contextualizadas e que insiram 

de fato o Jovem e Adulto no meio escolar como um agente 

e não somente um ser passivo que só deva ouvir sem se 

manifestar. Tal manifestação esta que é de grande 

importância já que cada um traz uma bagagem cultural, 

vivenciada e única de suas experiências com o mundo fora 

da escola. 

O seguinte trabalho procura mostrar como uma 

atividade interativa, envolvendo leitura, interpretação e 

produção pode ser instigadora, produzindo a partir de 

assuntos discutidos em sala de aula, como os gêneros 

textuais e a própria literatura, que muitas vezes, pela forma 

como são abordados, passam despercebidos, ou são vistos 

como apenas parte da grade curricular e sem relevância para 

a sua vida social ou profissional. 

A partir do trabalho com a retextualização, este 

trabalho visar relatar os avanços obtidos de tal experiência, 

procurando expor tal atividade como uma forma produtiva 

de trabalhar o ensino de língua e seu uso, de gêneros 

textuais e relevância dentro da sociedade e sobre como fazer 
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uso deles, adequadamente, condizendo com o contexto 

social, a função, e a impressão que quer passar no texto; fora 

o estímulo a leitura de textos literários componentes do 

vasto acervo brasileiro. 

De uma maneira geral, é objetivado por meio deste 

trabalho, a instrução dos alunos da importância da leitura e 

escrita para a sua formação social tomando como forma de 

aplicação a prática da atividade de retextualização. 

Buscando levar o conceito do ato de retextualizar 

juntamente a de gêneros textuais, incluindo suas 

características e adequações nas mais variadas conjunturas 

da sociedade para que, assim, seja possível a elaboração e 

realização de atividades de retextualização textual de forma 

efetiva. 

A presente pesquisa que compõe este trabalho foi 

do tipo ação, caracterizada pela intervenção através de aulas 

expositivas e da realização de atividades nas salas de 4° e 5° 

ciclo da escola municipal Profª Albertina Furtado Castelo 

Branco – CAIC; e bibliográfica, usando como referências 

alguns autores como Bakthin (1997), Marcuschi (2001), 

Cosson (2006) e Koch e Elias (2008) e os PCNs (2006). 

1 BREVE APANHADO HISTÓRICO DA EJA 

NO BRASIL 
Durante o período colonial, em âmbito brasileiro, 

ao Império tomar a responsabilidade do que diz respeito à 
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educação no país, a grande massa, composta pelos negros 

(até então escravos em esmagadora maioria), índios 

(incluindo aqueles descendentes dos que tiveram sua cultura 

subjugada diante da imposição jesuíta no século XVII) e 

também homens brancos de classes sociais inferiores foram 

excluídos deste amparo deixando-os ao relento, sendo então 

beneficiados os herdeiros provenientes de classes mais 

privilegiadas. 

Essa situação de desigualdade nas oportunidades 

de obtenção de conhecimento e de ascensão social por meio 

do estudo, mesmo após as reformas legislativas do período 

do Brasil Império que previam a educação de todos os 

cidadãos de forma abrangente, apenas continuou de forma 

maquiada aos olhos da Constituição: 

No entanto [...] infelizmente ficou só no 
papel. Havia uma grande discussão em todo o 
Império de como inserir as chamadas camadas 
inferiores (homens e mulheres pobres livres, 
negros e negras escravos, livres e libertos) nos 
processos de formação formais. E a partir do 
Ato Constitucional de 1834, ficou sob a 
responsabilidade das províncias a instrução 
primaria e secundária de todas as pessoas, 
mas que foi designada especialmente para 
jovens e adultos. (STRELHOW, 2010, p. 51) 

O estigma de ignorância e ineficiência atribuídos ao 

sujeito analfabeto conferiu a este a perda de direitos cidadãos tais 

como o voto na República. Diante do cenário educacional vigente 

em um país em desenvolvimento, segundo Strelhow (2010), em 
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1934, criou-se o Plano Nacional de Educação (PNE) que visava o 

Ensino Primário integral obrigatório e sem custo estendido aos 

adultos. Essa foi, então, a primeira medida governamental que 

voltava especificamente a atenção para a educação de jovens e 

adultos. Nesta época houve bastantes avanços no que diz respeito à 

educação brasileira como também a criação do Instituto Nacional 

de Estudos Pedagógicos (INEP). 

Porém, a didática aplicada diante desse público 

permaneceu em recorrente conflito de ideias, em que 

tradicionalmente a forma de trazer o conteúdo para os alunos 

jovens e adultos tendia a ser a mesma aplicada às crianças, não 

procurava associá-lo ao cotidiano destes, tornando o processo de 

ensino mais difícil e demorado visto essa complicação. 

Em contraponto ao ensino tradicional, visando 

justamente uma melhor forma de alfabetizar e educar jovens e 

adultos de uma maneira apropriada e específica, em meados do 

século XX, surge um dos maiores nomes da educação brasileira, o 

professor Paulo Freire, cujo método de ensino é aclamado e até 

adotado em países de primeiro mundo. Ele “[...] chamava a atenção 

de que o desenvolvimento educativo deve acontecer contextualizado 

às necessidades essenciais das pessoas educadas, “com” elas e não 

“para” elas. Nesse sentido, as pessoas analfabetas não deveriam ser 

vistas como imaturas e ignorantes [...]”. (idem, p. 53) 

Tal ideia de ensino procurava “bater de frente” com o 

preconceito direcionado a pessoas analfabetas, demonstrando que 
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através de seu conhecimento de mundo elas poderiam ser 

alfabetizadas, e tal recurso funciona como facilitador de tal tarefa, já 

que visa o processo de aprendizagem a partir de elementos 

presentes no dia a dia do próprio aluno. 

O período ditatorial militar brasileiro possui dois pontos a 

serem destacados: a implementação de supletivos (através da LDB 

71) para atender a demanda de jovens e adultos que não 

concluíram sua escolaridade básica e também do Movimento 

Brasileiro de Alfabetização, como aponta a citação abaixo: 

um movimento de alfabetização de jovens e 
adultos, na tentativa de erradicar o 
analfabetismo, chamado MOBRAL, esse 
método tinha como foco o ato de ler e 
escrever, essa metodologia assemelha-se a de 
Paulo Freire com codificações, cartazes com 
famílias silábicas, quadros, fichas, porém, não 
utilizava o diálogo como a de Freire e não se 
preocupava com a formação crítica dos 
educandos. (MARTINS; AGLIADI, p. 5, 
2013) 

Após o fracasso de tal programa, e também da retomada 

das transições presidenciais decididas através do voto popular, o país 

ingressou em um período de avanços na educação, e por 

consequência na EJA, dialogando em conferências internacionais e 

através da implementação da LDB de 1996 e de programas como 

o Alfabetização Solidária e o Recomeço, em que procurou dar mais 

atenção à educação de jovens e adultos e ao combate ao 

analfabetismo. Em 2000, houve a criação das DCNs às quais são 

também os alicerces da EJA no Brasil que tem por objetivos 
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“restaurar o direito à educação, negado aos jovens e adultos; 

oferecer a eles igualdade de oportunidades para a entrada e 

permanência no mercado de trabalho e qualificação para uma 

educação permanente.” (CAVALCANTE; ALCÂNTARA, 2008, 

p.136) 

2 O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

NA EJA 
Muitos são os motivos que levam alunos a fazerem 

parte de salas de colégios na modalidade EJA, seja por 

repetência, evasão escolar resultando em uma volta futura à 

escola para progredir profissionalmente, ou apenas por 

obtenção de conhecimento. 

Ao se tratar da educação voltada para estudantes 

jovens e adultos, deve se levar em conta que o ensino básico 

para um adulto, incluindo conteúdo e a metodologia de 

como aplicá- lo, tem uma abordagem diferente em relação 

daquela destinada para uma criança em idade regular. 

Conforme afirma Oliveira (2001) apud Cavalcante e 

Alcântara (2008, p.138), é notório que estes alunos trazem 

“[...] consigo uma história mais longa (e provavelmente mais 

complexa) de experiências, conhecimentos acumulados e 

reflexões sobre o mundo externo, sobre si mesmo e sobre as 

outras pessoas”. 

Um dilema recorrente em salas de aula de EJA se 

trata de como estimular e repassar o conteúdo de forma 
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significativa e proveitosa principalmente a alunos que não 

apresentam um vasto tempo disponível para dedicar aos 

estudos. Tal resposta é encontrada no saber cotidiano do 

discente, em que o professor tendo conhecimento da 

realidade vivida pelo estudante, ao trabalhar um tema no 

qual consiga correlacionar teoria e prática social, 

contextualize o conteúdo em uma situação familiar ao aluno 

e possa conduzi-lo a uma reflexão bem sucedida de tal modo 

que seja capaz de explorar sua criticidade. 

Esse processo só é possível através da 
utilização de uma metodologia adequada à 
situação específica desses indivíduos que, não 
sendo mais crianças, possuem, em geral, 
falhas no seu desenvolvimento cognitivo 
advindas de um processo de ensino 
aprendizagem formal incompleto, 
fragmentado. (CAVALTANTE; 
ALCÂNTARA, idem, p. 137) 

A prática do ensino contextualizado, trazendo o 

cotidiano para o meio escolar e inserindo-o nos conteúdos 

abordados é também recomendada pela Proposta Curricular 

para a educação de jovens e adultos, que considera 

importante: 

tanto a possibilidade de desenvolver as 
competências necessárias para a 
aprendizagem dos conteúdos escolares, 
quanto a de aumentar sua consciência em 
relação ao estar no mundo, ampliando a 
capacidade de participação social no exercício 
da cidadania. (BRASIL, 2002, p. 11). 
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Assim, uma metodologia visando um melhor 

aprendizado destes alunos implica na transformação do 

momento de aula em um processo reflexivo dialógico. 

Na EJA, por serem mais experientes, por possuírem 

cotidianos diferentes dos alunos de salas regulares e terem 

um contato diferenciado com o mundo, tais estudantes 

possuem toda uma bagagem perante as relações sociais, de 

tal modo que isto não pode ser deixado de lado ou negada a 

participação em sala de aula. 

Assim, visando uma educação integradora, a 

Proposta Curricular para a educação de jovens e adultos 

alerta para a necessidade de um ensino de qualidade na 

EJA, o qual é direito do aluno, que construa um ambiente 

propício à continuidade do estudante no meio escolar, 

através do “desenvolvimento de práticas pedagógicas que 

valorizem suas experiências e seus conhecimentos prévios e 

considerem o vínculo entre educação, trabalho e práticas 

sociais e culturais” (BRASIL, 2002, p. 80). 

Desta maneira, para evitar um ensino indiferente, 

que não gera os resultados esperados em sala e na vida 

social do alunado, a carga cultural, linguística, informativa 

do estudante da EJA deve ter relevância em meio a 

produção de sentidos durante a aula. 

 



15	 EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1098 

2.1 GÊNEROS TEXTUAIS NA EJA 

Bakhtin (1997, p. 279) afirma que “Todas as 

esferas da atividade humana, por mais variadas que 

sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da 

língua”. Por constituírem a comunicação através da 

linguagem humana de tal maneira que é impossível não os 

utilizar em uma situação comunicacional (MARCUSCHI, 

2005, p. 22), os gêneros textuais estão presentes no ensino 

de língua materna visto que seu uso apropriado dentro das 

conjunturas corretas e necessárias contribui para o processo 

de domínio do uso da língua. Diante disso, Bronckart 

conclui que “A apropriação dos gêneros é um mecanismo 

fundamental de socialização, de inserção prática nas 

atividades comunicativas humanas” (1999, p.103). 

Assim, os gêneros são representações discursivas 

das atividades sociointerativas regentes no âmbito social, os 

quais se manifestam por meio da linguagem. Sendo 

distribuídos de acordo com cada cenário circunstancial de 

exigência da comunicação, os gêneros são dotados de 

características singulares as quais os secionam e os 

distribuem levando em conta seus contextos de emprego. 

No âmbito escolar, uma saída plausível para o 

ensino de gêneros textuais surge em transportar para dentro 

da sala de aula a interação existente dos alunos com os 

gêneros do seu dia a dia, o que agrega substancialmente um 
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caráter mais focado às práticas cotidianas que cada aluno 

naturalmente faz, ou ainda, que cada aluno procura 

desenvolver apropriadamente como exigência de seu meio. 

O contato com textos no nosso dia-a-dia 
exercita nossa capacidade de reconhecer os 
fins para os quais este ou aquele texto é 
produzido. O nível de linguagem, o jogo entre 
conteúdos explícitos e implícitos, os respeitos 
às relações de interlocução tornam, assim, um 
texto adequado ou não a sua situação de 
produção/leitura. (TP3, 2008, p. 27). 

Associando o contexto social e a imensa variedade 

de gêneros existentes e disponíveis a todo momento, na 

EJA, mesmo havendo especificidades mais pertinentes aos 

alunos, a imersão em meio a este universo de gêneros 

permite a apropriação de tanto os que necessita fazer uso 

quanto gêneros que compõem o vasto universo existente, 

sendo que tal proficiência também é importante para o 

aluno Jovem e Adulto pois resulta no domínio de sua língua 

materna. 

[...] não é possível trabalhar todos os gêneros 
textuais com que o aluno irá deparar-se ao 
longo da vida, mas, na escola, pode-se 
apresentar e ensinar muitos dos gêneros com 
os quais o aluno poderá interagir socialmente 
(PRUSCH, 2013, p.11). 

O ensino de gêneros, assim, tem foco na interação 

comunicacional, nas diferentes transformações do texto 

falado ou escrito nas estruturas sociais as quais atravessam. 
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Vale ressaltar que, na educação de Jovens e 

Adultos, os alunos possuem realidades que destoam 

bastante daquelas enfrentadas por alunos do ensino regular. 

Tal cotidiano influencia diretamente em sua dedicação ao 

aprendizado, ao tempo disponível para dedicar-se ao estudo 

fora da escola e a forma como irão lidar e interagir com 

estes novos saberes. Sendo assim, na EJA, a escola: 

representa o principal meio de contato com o 
universo da escrita. Nesta perspectiva, o 
trabalho elaborado e desenvolvido pelo 
professor pode garantir aos alunos o acesso a 
uma grande variedade de gêneros textuais, 
proporcionando a habilidade de lidar com eles 
no cotidiano. (EBERT, s/d apud PRUSCH, 
2013, p. 12). 

Desse modo, o meio escolar tem destacado seu 

papel de grande valor para a formação do indivíduo, vide a 

oportunidade de apresentar os conteúdos de maneira 

contextualizada, de modo que possam ser agregados 

produtivamente à vida dos alunos, como no caso do ensino 

de gêneros textuais associando-os a seus usos nas diversas 

conjunturas sociais, que colabora para melhorias das 

capacidades comunicativas, do relacionamento interpessoal, 

da redação de diferentes textos escritos, etc. 

2.2 O POEMA 

O gênero textual poema traz consigo uma riqueza 

lírica, estrutural e inúmeras possibilidades temáticas. Por 
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meio da área da literatura, já é naturalmente inserido no 

ambiente do ensino, porém com focos direcionados a outros 

planos como escolas literárias, contexto de recepção de 

obras e autores. De tal modo, por conta da associação do 

poema como sendo pertencente ao estudo da literatura, 

ocorre certo afastamento do aluno quanto a sua leitura, tida 

como difícil e complicada, e sua produção. Cria-se então a 

ideia errônea de que poemas são sempre dotados de versos 

metrificados, rimados e compostos de figuras de linguagem 

que o transformam em enigmas escritos. 

Muitas pessoas desconhecem a poesia, visto a 
prosa ser mais fácil e estar diretamente ligada 
com o real. A poesia possui uma linguagem 
mais especializada. Se a prosa narra ações, a 
poesia quebra núcleos e apresenta metáforas, 
metonímias, paráfrases, além de poder ser 
parodiada [...] (SILVA, 2011, p. 24 apud 
NASCIMENTO, 2017, p. 5). 

Muito deste distanciamento em sala de aula é dada 

pelo próprio livro didático. A carência de contextualização 

acaba por levar o aluno a achar que o poema é um gênero 

refinado, de características que não fazem parte de seu 

cotidiano, assim, não necessitando de seu esforço para 

compreendê-lo. 

Para incentivar tal mudança de perspectiva, o 

professor deve propiciar tais contatos produtivos entre aluno 

e poema, de modo que o texto trabalhado seja 

pertinentemente contextualizado, para que de fato o 



15	 EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1102 

estudante em meio possa produzir sentidos diante deste 

gênero. 

É comum professores reclamarem que é 
difícil ensinar poesia. Não sabem como 
iniciar, como fazer ou incentivar o estudo da 
poesia e da criação de textos poéticos, mas é 
papel do professor, inicialmente, despertar o 
poeta que existe dentro de cada aluno. 
(CASELATO, 2009, p.5) 

O poema é uma forma de expressão da linguagem 

assim como os gêneros textuais, munida de uma carga lírica 

que emprega a este a possibilidade de abordar aspectos 

sentimentais e profundos, e sob o advento da metáfora, 

hipérbole, ironia e outras figuras de linguagem, aparece 

como forma de expressão crítica, podendo possuir 

sonoridade ou mesmo brincar com o léxico para emitir uma 

mensagem. 

No âmbito da EJA, tais características são 

abordagens válidas e produtivas de estudar este gênero e 

aplicá-lo em contextos interativos, que despertem o aluno 

para debater suas impressões e conhecimentos adquiridos 

diante da sua leitura; ainda mais no processo de 

aprimoramento crítico e do próprio uso da linguagem. 

Tendo em vista esse objetivo, os PCNs alertam que: 

oferecer ao aluno a oportunidade de descobrir o 
sentido por meio da apreensão de diferentes 
níveis e camadas do poema (lexical, sonoro, 
sintático), em diversas e diferentes leituras do 
mesmo poema, requer dedicação de tempo a 
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essa atividade e percepção de uma outra lógica 
analítico interpretativa que não aquela de um 
academicismo estereotipado, que acredita que 
ensinar poesia é ensinar as técnicas de contar 
sílabas e classificar versos e rimas (PCN, 
2006, p. 78). 

Assim, Caselato (2009, p. 5) afirma que o poema, 

envolvendo sua poesia, “nos permite compreender a vida e 

o mundo através de um olhar particularmente sensível”, 

gerando uma conexão com o meio social de modo 

diferenciado, em que a expressão lírica permite a 

transcendência em abordagens temática que em outros 

gêneros pudessem ter limitações. Tendo em vista isto, tal 

gênero é dotado de características que também incentivam o 

gosto pela leitura, seja pelo estético, seja pela leitura 

instigante e desafiadora ou pelo conteúdo visceral e tocante 

exposto em meio a seus versos. 

[...] a não exploração das potencialidades da 
linguagem poética, que fazem do leitor um co-
autor do desenvolvimento dos sentidos, 
presentes no equilíbrio entre idéias, imagens e 
musicalidade é que impede a percepção da 
experiência poética na leitura produtiva. A 
exploração dos efeitos de sentido produzidos 
pelos recursos fonológicos, sintáticos, 
semânticos, na leitura e na releitura de 
poemas poderá abrir aos leitores caminhos para 
novas investidas poéticas para muito além 
desse universo limitado – temporal e 
espacialmente – de formação. (BRASIL, 2006, 
p. 74 apud idem, p. 5) 
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2.3 CONCEPÇÃO DE LEITURA E ESCRITA 
A necessidade de desenvolvimento de um meio 

que pudesse registrar dados da realidade, de eventos 

presentes em seu cotidiano, dados representantes de ações de 

seu conjunto social vigente e de tudo aquilo que o ser 

humano viu razão para gravar resultou, em meio às 

civilizações, na criação de sistemas complexos de símbolos, 

hieróglifos e posteriormente de letras, talhados, cunhados ou 

desenhados que vieram a ser catalogados pelos historiadores 

como sistemas escritos. 

Historicamente, o homem primitivo já procurava 

maneiras de registrar sua realidade, seu modo de vê-la e sua 

interação com esta, com intuito também de repassar tal 

conhecimento às gerações futuras através das pinturas 

rupestres. Entretanto, não se considera tal época como 

marco inicial da escrita pois “é preciso inicialmente um 

conjunto de sinais que possua um sentido estabelecido de 

antemão por uma comunidade social e que seja por ela 

utilizado” (FÉVRIER apud HIGOUNET, 2003, p. 11). 

Cosson (2006, p. 16) defende que “praticamente 

todas as transações humanas de nossa sociedade letrada 

passam, de uma maneira ou de outra, pela escrita, mesmo 

aquelas que aparentemente são orais ou imagéticas”. Sendo 

assim, chega a ser impossível imaginar uma sociedade 

como a qual estamos inseridos sem o advento da escrita, 
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afinal, sem a escrita, o funcionamento das atividades que a 

regem seria inexistente. Ela está relacionada de modo 

simbiótico em ações até mesmo mínimas do ser humano, 

como em um anúncio de TV, na embalagem da padaria ou 

em cartazes de manifestações políticas. 

Isto demonstra que existimos em uma civilização 

construída tendo por alicerce a escrita. Desde seus 

primórdios, o homem dialoga com seu contemporâneo e 

gerações futuras através dos registros e assim possibilitando 

o perpetuamento de informações desde as grandes 

descobertas científicas até manifestações culturais pela 

escrita. Sendo assim, diante da importância da escrita para 

a construção do mundo como hoje é conhecido, Cosson 

(2006, p.16) comenta sobre sua função e a conceitua 

afirmando que: 

Essa primazia da escrita se dá porque é por 
meio dela que armazenamos nossos saberes, 
organizamos nossa sociedade e nos libertamos 
dos limites impostos pelo tempo e pelo espaço. 
A escrita é, assim, um dos mais poderosos 
instrumentos de libertação das limitações 
físicas do ser humano. 

A respeito da concepção de leitura de Koch e Elias 

(2008, p. 11) tendo como direcionamento o foco na 

interação autor-texto-leitor, as autoras apontam que ler 

consiste na construção do sentido do texto juntamente com 

os conhecimentos próprios do leitor. 
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A leitura é, pois, uma atividade interativa 
altamente complexa de produção de sentidos 
que se realiza evidentemente com base nos 
elementos lingüísticos presentes na superfície 
textual e na sua forma de organização, mas 
requer a mobilização de um vasto conjunto de 
saberes no interior do evento comunicativo 
(idem, p.11). 

Dessa forma, o leitor utiliza de estratégias para 

obter e construir o sentido diante do que está lendo. Tais 

estratégias são influenciadas de acordo com cada leitor, em 

decorrência de sua vivência, seus conhecimentos prévios, 

seus valores, etc. Ou seja, “a leitura e a produção de 

sentidos são atividades orientadas por nossa bagagem 

sociocognitiva” (idem, p. 21). Sendo assim, sobre a 

influência dos conhecimentos já existentes no leitor e seu 

uso essencial para a leitura, as autoras afirmam: 

Na atividade de leitores ativos, estabelecemos 
relações entre nossos conhecimentos 
anteriormente constituídos e novas 
informações contidas no texto, fazemos 
inferências, comparações [...] processamos, 
criticamos, contrastamos e avaliamos as 
informações que nos são apresentadas, 
produzindo sentido para o que lemos. (idem, 
p. 18) 

Diante da sociedade, onde somos cercados por 

elementos escritos que se relacionam às práticas 

pertencentes ao meio em que estamos inseridos, a 

habilidade da leitura surge portando um status de essencial, 
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acima de tudo para que assim seja possível compreender e 

dialogar com a realidade em seus variados contextos. 

3 O PROCESSO DE RETEXTUALIZAÇÃO 

Define-se retextualização o método de escrita de 

um novo texto a partir de um ou mais textos. Esse processo 

é rotineiro e não perceptível, assim como praticado para 

atender às mais variadas intenções comunicativas. 

Marcuschi (2001) define as operações de 

retextualização em duas categorias: 1) o processo de 

compreensão, que leva em consideração a inferência, 

inversão e eliminação, cujo tratamento será proposto por 

meio da relação com a coerência; e 2) o processo de 

reformulação, que por sua vez considera o acréscimo, 

substituição e reordenação, cujo tratamento se dá por meio 

da relação da relação com a referenciação. 

No primeiro processo, a compreensão, segundo 

Koch e Elias (2008), é o que se constrói a partir do texto, os 

sentidos e o entendimento por meio das ideias propostas na 

leitura. No segundo processo, a referenciação ou progressão 

referencial por sua vez consiste na construção e reconstrução 

de objetos de discurso, que tende a ser a utilização de 

referentes para a introdução e construção de novos referentes 

que se baseiam na nossa percepção de mundo. 
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A partir da compreensão dos processos propostos 

por Marcuschi (2001) em que a primeiro plano é 

estabelecido o sentido do texto durante a leitura e a 

percepção do leitor e seus referentes sobre o texto lido, 

sendo possível reestruturar as ideias em uma nova 

composição textual. Assim, o processo de adaptação do texto 

exige do leitor a captação das ideias principais e intenções 

do texto lido. O texto e suas intenções devem passar pelo 

processo de reordenação, substituição e acréscimo dos 

sentidos do texto ao novo gênero textual o qual se tem o 

intuito de adaptar a partir de um texto base. 

Tendo em vista a área educacional, em âmbito de 

sala de aula, a atividade de retextualização comunga de 

modo direto com o ensino de gêneros textuais. Garcia 

(2015, p. 40) assinala que: 

A retextualização de gêneros textuais 
funciona como uma ferramenta importante 
para a produção de textos, uma vez que, 
durante a realização desta atividade, deverão 
ser trabalhados o conhecimento do gênero de 
fonte e de destino, a compreensão textual, 
bem como os critérios de textualidade. 

Assim, a reescrita ou retextualização de gêneros 

textuais se torna uma prática muitas vezes vinculada a 

valores que são muito mais que guias neutros para a 

realização de atividades comunicativas, ou seja, os gêneros 

textuais são uma ótima oportunidade do professor incutir 
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ideias e apoiar o aprendizado da escrita e leitura em meio 

aos seus alunos, onde tal atividade proposta de maneira 

criativa pode exercer uma influência e mudança de 

entendimento quanto ao mundo das letras na vida escolar e 

social dos discentes. Concluindo esta ideia, Garcia (2015, 

p. 40) afirma que “O conceito de retextualização, assumido 

aqui, associa-se à necessidade de se desenvolverem novas 

perspectivas educacionais relativas à linguagem e ao seu 

uso”. 

Sendo assim, a atividade de retextualização tem o 

objetivo final culminado na apresentação de novas formas 

de notar o mundo que cerca o aluno, de tal maneira, 

colocando os gêneros textuais como transformadores das 

mais variadas formas de dizer um discurso. Dessa maneira, é 

possível se trabalhar com gêneros textuais levantando 

debates quanto às suas razões existenciais, seu contexto de 

produção, o público que deseja atingir e que efeito pretende 

causar. Assim, além de reconhecer tais fatores dentro do 

processo de reconstrução de um texto para outro, se ensina 

como fazer uso dessas transformações dos gêneros em suas 

produções de forma que atendam às necessidades 

discursivas do aluno. 

4. ANALISE DOS DADOS 
No decorrente capítulo, haverá o discorrimento no 

que concerne a atividade de retextualização sucedida na 
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escola municipal Profª Albertina Furtado Castelo Branco – 

CAIC, nas turmas de 4º e 5º ciclo da EJA. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
O colégio onde efetuou-se a atividade foi a escola 

Prof.ª Albertina Furtado Castelo Branco, popularmente 

conhecido como CAIC (Centro de Atenção Integral à 

Criança e ao Adolescente), que está situado na cidade de 

Parnaíba no estado do Piauí, cujo endereço é Rua Itaúna s/n, 

Bairro Piauí. 

A escola possui um espaço extenso que alberga 

aproximadamente uma quadra e sendo tido como um ponto 

de referência amplamente conhecido na cidade. Dispõe de 

um imóvel de dois andares composto por salas de aula, 

secretaria, coordenação, sala de multimídia e um mini 

auditório. A escola atende ao ensino fundamental nos turnos 

manhã e tarde (6º a 9º ano) e EJA no turno vespertino (4ª e 

5ª etapas). 

A estrutura do ambiente é um ponto negativo 

notável, podendo se citar alguns casos como as péssimas 

condições das paredes das salas, carregadas de sujeira e 

bastante rabiscadas. Além disso, as salas são extremamente 

quentes, que mesmo sendo dotadas de ar condicionado, na 

maioria delas eles não funcionam. Por fim, a quadra 

poliesportiva encontra-se interditada por causa do risco 

envolvendo sua construção. 
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4.2 AS TURMAS 
As turmas que participaram da atividade foram as 

de 4º (A) e 5º (A e B) etapas da Educação de Jovens e 

Adultos do turno da tarde. A faixa etária dos alunos era de 

dezoito a vinte e dois anos e todas as eram bastante 

dispersas no dia a dia de aulas normais, havendo muitos 

alunos que não acompanhavam o conteúdo resultando em 

desempenhos abaixo do esperado. Ao serem solicitados a 

responder alguma questão oralmente, se silenciavam, até 

mesmo os que demonstravam mais atenção às aulas e aos 

assuntos abordados. 

4.3 A OFICINA 
A atividade foi distribuída em dois momentos. No 

primeiro, ocorreu a aula expositiva em que foram expostos 

os conceitos de poema, poesia, dos gêneros textuais que 

iriam ser trabalhados (HQ, notícia, paródia e conto), e por 

último, o conceito de retextualização. Ressaltando que toda 

exposição teórica foi bastante exemplificada de modo a 

obter a compreensão de todos, o que foi excepcionalmente 

crucial pois mesmo sendo conceitos básicos de gêneros 

corriqueiros na sociedade e na escola, boa parte dos alunos 

teve dúvidas perante a utilização destes, embora a 

professora de uma das turmas tendo afirmado que seus 

alunos tiveram contato com contos, HQs e paródia, por 

exemplo, em suas aulas. 
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Neste momento expositivo, foi apresentado quatro 

poemas de Vinicius de Moraes, grande poeta, músico e 

ícone da Bossa Nova e da segunda fase modernista 

brasileira, sendo eles “A rosa de Hiroshima”, “A 

cachorrinha”, “A casa”, “Epitáfio”. A cada leitura de 

poema, os alunos foram incentivados a expor seu ponto de 

vista diante do que leram, de modo a avaliar a capacidade 

crítica perante o gênero lírico e também de incentivar a 

exposição de pensamentos e individualidades discursivas, o 

que foi necessário, visto que quase todas as salas tiveram 

dificuldades de expor opiniões, comentários construtivos, e 

os poucos estudantes que se manifestaram se conformaram 

apenas em tirar dúvidas recorrentes. 

Aqui cabe fazer uma observação, uma vez que esta 

dificuldade resultou em um silêncio coletivo, emudecendo 

alunos que queriam contribuir para a produção de sentidos e 

interação com todos. Tal reclusão demonstrou-se ser 

advinda da falta de confiança, do pensamento diminuto 

quanto às suas próprias capacidades, o que é uma situação 

preocupante em salas de EJA nas quais os alunos mesmo 

levando conhecimentos riquíssimos de suas realidades e que 

poderiam ser abordados em sala de aula, se sentem 

inferiorizados por diversos fatores: a volta tardia à escola, a 

falta de estímulo por parte da escola, da família e também, 

em alguns casos, por repressão do professor. 
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Após a apresentação dos poemas e a interpretação 

dos mesmos, ocorreu o segundo momento, a etapa de 

produção, que consistia em uma retextualização dos poemas 

de Vinícius de Moraes para os gêneros antes conceituados e 

exemplificados (HQs, Paródia, Conto e Notícia). Para tal 

atividade, os alunos foram divididos em duplas, em que 

cada uma deveria escolher um dos poemas para 

retextualizar e apenas um dos gêneros citados para a 

transformação do discurso comportando também suas ideias 

compreendidas. 

Mesmo os alunos tendo dificuldade com a 

transposição de um gênero para o outro, ao receberem 

atendimentos pessoais, tiveram suas dúvidas parcialmente 

sanadas e assim possibilitou com que reproduzissem os 

sentidos obtidos diante da leitura dos poemas para o gênero 

que escolheram. 

O momento de produção foi mais proveitoso para 

os alunos que a própria aula expositiva, onde antes os que 

não tinham confiança e apresentavam medo de revelar sua 

voz em sala de aula, puderam consultar o professor de modo 

particular, e assim, se passando a se sentir à vontade em 

relatar suas dúvidas e ideias para realização da atividade. 

Nesse momento, notou-se um acréscimo de ânimo em 

alguns alunos, chegando a solicitar a retextualização para 

outros gêneros. 



16	EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1114 

Ao término das produções, no último momento, foi 

socializada a reinterpretação que cada dupla fez diante dos 

poemas de Vinicius de Moraes. Foi bastante frutífero notar 

que, a partir de uma atividade simples, que para os alunos à 

primeira vista parecia ser complexa e entediante, eles 

puderam demonstrar seu domínio linguístico na produção 

textual relacionada ao conteúdo apreendido na leitura dos 

poemas, a partir da interpretação feita perante seus 

significados e também da participação efetiva dos alunos 

que estavam mais retraídos no início da aula, os quais 

tiveram confiança em expor seus pontos de vista. 

Ao fim da culminância da atividade, muitos 

alunos comentaram positivamente diante do seu contato 

com tantos gêneros textuais e a capacidade de adaptar seu 

discurso a partir deles, mantendo os sentidos principais, 

resultando em várias formas de dizer uma mesma 

informação. 

Por fim, o trabalho com a leitura de poemas de 

Vinicius de Moraes ainda instigou a leitura de outras obras 

do autor por parte de alguns alunos, mostrando assim que o 

ensino de gêneros textuais, mesmo que com foco na 

produção, é um meio de incentivo à leitura, tanto que através 

deste são colocados textos-base à disposição do aluno, e no 

caso da retextualização, por exemplo, para a resolução de 
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atividades, é exigido conhecer seus conteúdos por 

intermédio da leitura e compreensão dos mesmos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A prática da retextualização pode ainda não estar 

atrelada ao ensino de modo completo, mesmo assim está 

presente no meio comunicacional, sendo que ocorre até 

involuntariamente. Associar uma prática como esta ao 

ambiente escolar como forma de se trabalhar gêneros e a 

literatura, e por consequência, a linguagem e o seu uso junto 

ao estímulo à leitura demonstrou ser algo bastante eficaz. 

Mesmo diante de uma atividade fértil, o professor 

não deve esperar que tal prática por si só alcance os devidos 

resultados esperados. A metodologia e o empenho do 

educador têm fundamental participação na eficácia da 

aprendizagem, ainda mais quando se referem às turmas de 

EJA formadas por adolescentes, onde se nota que muitos 

deles estão ali por desinteresse escolar, evasão seguida de 

retorno, e já têm uma perspectiva desiludida diante do 

ensino, diante de outras metodologias que não os incluem 

diretamente no ensino, ou pior, copiadas do trabalho no 

ensino infantil e aplicadas na EJA como se surtissem o 

mesmo efeito. 

Tais alunos esperam um ensino que atenda a seu 

interesse resultando em uma ação refletida no meio social, 

algo que possam pôr em prática nas mais variadas 
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conjunturas de sua vida; o que foi observado a partir da 

atividade de retextualização, pois além de serem 

conceituados gêneros que os discentes já conheciam e liam, 

os alunos puderam interagir com eles a partir de discussões 

acerca do conteúdo transmitido através dos textos, como no 

caso dos poemas, e reproduzi-los de maneira adequada 

conforme a situação exige, assim como foi percebido nas 

produções. 

Diante disto, cabe ao professor fazer o uso de 

práticas realmente eficazes tanto para a fixação de 

conteúdos quanto para o ensino de temas relevantes para a 

vida do aluno, tendo, por exemplo, a proficiência da 

linguagem. A EJA é uma modalidade delicada carente de 

metodologias específicas e professores dedicados a este 

ensino. O respeito, a valorização e o empenho para o ensino 

destes alunos é, portanto, crucial para o desenvolvimento do 

aprendizado de forma proveitosa e significativa para sua 

formação. 
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RESUMO 
O presente artigo tenta compreender como é constituído a 
questão em relação a conciliar trabalho e estudo para os 
jovens parnaibanos, procura identificar qual é a maior 
dificuldade enfrentada por eles e verificando assim os 
desafios da contemporaneidade enfrentados por esses jovens. 
O suporte teórico utilizado nesse trabalho foi baseado nas 
discussões de Bomfim (2014), Castel (2005, 2009), Matos 
(2006), Mendola (2005), Sposito (2003 e 2005) entre 
outros. Para esta pesquisa de cunho quantitativo, utilizou-se 
um questionário investigativo com perguntas, sendo duas, 
reflexivas e, seis, objetivas com o intuito de entender os 
desafios enfrentados por esses jovens em conciliar os 
estudos e o trabalho. Os jovens participantes da pesquisa 
mostraram-se naturalizados com a situação, porém alguns 
buscam, através dos estudos, mudar sua situação, 
demostram interesse em ingressar na universidade e seguir 
com os estudos para assim conquistar um futuro melhor. 
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Ressalta-se, portanto, que a pesquisa foi realizada com 
jovens de diferentes situações, jovens que moram distante 
da escola, que são mães ou pais de família e sofrem para 
conciliar a vida estudantil, laboral e familiar, outros que não 
trabalham só ajudam mesmo nas tarefas de casa, uns que 
madrugam e que moram sozinho, outros que residem com 
os pais e ajudam na manutenção das finanças da casa. 

Palavras-chave: Jovem. Trabalho. Direitos. Estudos. 

INTRODUÇÃO 
É difícil conceituar o que seja juventude, 

porém pode se entender por juventude o período de vida que 

normalmente ocorre entre a infância e a idade adulta, com 

base em leituras e intepretações de documentos das agências 

das Nações Unidas em que diz que “juventude é exatamente 

o período de vida que ocorre entre 15 e 25 anos de idade” 

sendo essa uma das etapas mais importantes da vida de um 

indivíduo, é a fase em que o sujeito faz projeções de sua 

vida, tem expectativas e sonhos, aonde vai moldando-os 

para assim constitui uma vida futura plena. É a idade em 

que se tem vitalidade em que o ser humano vai se 

preparando para entrar na vida adulta tentando encontra sua 

própria identidade e procurando se incluir no mundo que é 

cada vez mais competitivo. 

Em virtude disso, o jovem procura no 

trabalho o seu refúgio, onde é apontado por pesquisas 

nacionais que o trabalho está entre os principais assuntos 

que mais chamam atenção dos jovens, neste sentido muitas 
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são as ambições dos indivíduos na sociedade 

contemporânea principalmente no que diz respeito à 

inserção no mercado de trabalho. O trabalho é por eles 

indicado como um dos direitos essenciais dos quais 

deveriam ser atentos e assegurados, assim como também, o 

ingresso no mundo do trabalho constitui-se, 

tradicionalmente, em um dos principais marcos da 

passagem juvenil para a vida adulta. 

Porém, nas últimas décadas, em funções de 

intensas transformações produtivas e sociais ocorreram 

mudanças nesse processo de passagem e nos padrões de 

transição de tempo de uma condição a outra, segundo o que 

se tem alcunhado é que jovens enfrentem enormes 

dificuldades em conseguir o primeiro emprego, em função 

da competitividade no mercado de trabalho, da demanda por 

experiência e por qualificações profissionais e isso contribui 

de forma significativa para um atraso, seja ele pautado na 

transição de uma vida estudantil para uma vida profissional, 

ou seja, em aparatos em que o jovem tende a conciliar as 

duas situações, e que faz com que a transição para a vida 

adulta se torne algo doloroso e em alguns casos 

imaturo/pré- maturo. 

Há tempos que os desafios enfrentados pelos 

jovens parnaibanos são inúmeros, em função da 

competitividade no mercado de trabalho, da demanda por 
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experiência e por qualificações profissionais uma vez que 

na sociedade em que se vivem, os jovens tem que ser 

inserido no mercado de trabalho seja por causa de suas 

condições financeiro-familiares ou por conta de uma 

conquista de independência, um dos desafios são conciliar os 

estudos e o trabalho, pois a maioria desses jovens está na 

fase pré-vestibular, à complexidade para eles em se manter 

tanto no trabalho quanto na escola é grande, pois na maioria 

das vezes a carga horária do trabalho é extensa dificultando 

assim o tempo para aprofundar os conteúdos apresentados 

na sala de aula. 

A falta de suporte e incentivos seja de 

políticas públicas adequadas ou meios organizacionais 

extras, para que esses jovens sigam nos estudos são 

inúmeros, pois vivemos em uma sociedade excludente e 

desigual, que faz distinção para tudo no que diz respeito a 

cor, raça, religião entre outros. Esses são fatores que 

ratificam a profundidade das desigualdades predominantes 

no país. Cabe ressaltar que por vez a educação não é de 

qualidade o quanto deveria ser para toda uma educação 

igualitária em que todos tenham acesso sem distinção de 

classe, uma vez que a constituição afirma a educação como 

um “direito de todos e dever do Estado e da família” (Art. 

205), os direitos humanos preconizam que o acesso à 

educação de qualidade deve ser direito de todos, no entanto 

muito dos brasileiros tem seus direitos básicos violados 
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como o acesso a uma educação de qualidade e em que esta 

seja coerente com a demanda do mercado de trabalho. 

Os objetivos da pesquisa é compreender como 

é constituída a questão de associar trabalho e estudo no 

contexto atual dos jovens parnaibanos que estudam na 

escola Liceu Parnaibano em Parnaíba – Piauí e procurar 

identificar qual é a maior dificuldade encontrada por eles 

em relação a conciliar trabalho e estudos, verificando assim 

os desafios da contemporaneidade enfrentados por eles. 

Temos como suporte teórico para fundamentar as 

discussões os seguintes teóricos Bomfim (2014), Matos 

(2006), Mendola (2005), Sposito (2003 e 2005) entre outros. 

E na questão metodológica como abordagem a 

escolha para aplicação desta pesquisa se procedeu de cunho 

quantitativo e pesquisa de campo, direcionada a estudantes 

do ensino médio da escola Liceu Parnaibano em Parnaíba-

PI. Para tanto, foram realizados questionários investigativos 

com oito perguntas sendo duas reflexivas e seis objetivas 

com o intuito de entender os desafios enfrentados por esses 

jovens em conciliar os estudos e o trabalho e também 

procurar avaliar quem tem interesse em seguir adiante, para 

um ensino universitário, analisar a importância da 

continuidade na sequência educacional existente e do 

trabalho em seu contexto atual. 
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A pesquisa leva-nos a compreender a 

importância do trabalho e dos estudos para esses jovens, 

pois estes estão num processo de aprendizagem. A pesquisa 

levantou informações sobre a situação dos estudantes que 

por vez estão inseridos no mercado de trabalho no 

município de Parnaíba-PI, a mesma foi realizada na segunda 

quinzena do mês de outubro de 2017. Para a 

representatividade estatística da pesquisa, foi aplicado um 

formulário de pesquisa junto a 46 (quarenta e seis) jovens 

residentes nas regiões (bairros) que constituem o espaço 

urbano do município de Parnaíba, jovens com idades 

diversificada e com variada situação econômica. 

A análise da situação desses jovens, frentes 

aos desafios de conciliar estudo e trabalho permite indicar 

que muitos deles enfrentam dificuldades tanto na hora de se 

organizar para estudar, como encontram também falta de 

compreensão de seus patrões ou de seus professores em 

relação aos desafios enfrentados nas suas vidas em 

particular. 

2 ANÁLISE DOS DADOS 
Ao chegar à escola onde foi feito o 

levantamento dos dados fomos direcionadas pela 

coordenadora pedagógica que nos informou das possíveis 

salas que poderíamos coletar as informações, assim, nos 

deparamos com salas que só havia um aluno, e salas que 
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havia um coeficiente até bom para a realização da pesquisa, 

para a obtenção das informações necessárias para a 

concretização do trabalho, contamos com a participação de 

11 estudantes do 1º ano do ensino médio, 10 do 2º ano e 25 

do 3º ano. 

Obtemos respostas variadas, e colocações que 

nos chamaram a atenção como, por exemplo, aluno que sai 

pela madrugada para ir trabalhar e que do próprio trabalho 

já vai direto para escola, a dificuldade vivida por ele é a 

mesma vivenciada por muitos jovens dentro da sociedade 

Parnaibana, jovens estes que acordam cedo para trabalhar 

com o objetivo de manter sua família ou para mante-se 

dentro do âmbito escolar, e outros para manter a 

independência. 

Encontramos estudantes que moram distante 

da escola e que tem dificuldade em relação ao transporte 

para chegar à mesma, pois em Parnaíba o sistema de 

transporte urbano é deficiente, e na maioria das vezes é 

inoperante na parte noturna, acarretando assim transtorno 

para as pessoas que dependem do mesmo no devido horário. 

De acordo com o levantamento realizado a 

partir das análises dos questionários até então respondidos 

pelos estudantes da instituição, identificamos que em seu 

contexto os jovens encontram diversificadas dificuldades 

dentre as quais podemos citar a relação do ingresso muito 
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cedo no mercado de trabalho ficando assim fragilizado a 

conciliação entre estudo e o oficio, menciona-se também a 

questão das mulheres que realizam multitarefas, além de 

serem mães tendem a ter o tempo mais reduzido, pois elas 

trabalham mais e a responsabilidade se torna maior, sendo 

assim a entrada na universidade para essas jovens fica cada 

vez mais distante e o ato de conciliar estudo, trabalho e 

maternidade fazem com que a continuidade dos estudos para 

essas mulheres passe a ser algo longínqua, e muita das 

vezes algo impossível, mediante a tal situação. 

Neste meio encontramos um jovem que se diz 
conformado com a situação então vivida, pois ele diz que: 

Hoje em dia encaro como uma coisa comum 
acho que é essa nossa missão, a correria do dia 
a dia, seja trabalho e estudo, faz parte da vida 
de um jovem cidadão. Chegar em casa 
cansado e correr direto para a escola com 
certeza resultará em um futuro bom, correndo 
atrás dos objetivos. (ALUNO Y) 

Pelas colocações deste jovem enxergamos 

uma conformidade presente pautada em uma visão de 

independência que por parte pode ser em certo ponto bom, 

mas que voltando o olhar que o cidadão para chegar a uma 

condição financeira estável ele necessita ter vez e tempo para 

os estudos é mediante o artigo 227 da Constituição Federal 

de 1988 que defende dizendo que: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e 
do Estado assegurar à criança, ao adolescente 
e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
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lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. § 1o O 
Estado promoverá programas de assistência 
integral à saúde da criança, do adolescente e 
do jovem, admitida a participação de 
entidades não governamentais, mediante 
políticas específicas e obedecendo aos 
seguintes preceitos: (BRASIL, 1988). 

Mediante a Lei que fala dos direitos dos Jovens 

firmando que os mesmos têm direito a educação de 

qualidade, qualificando-os assim para o mercado de 

trabalho, isto referindo que tais jovens serão inseridos no 

mercado de trabalho após ter uma formação educacional, 

portanto a Lei nº 12. 852 de agosto de 2013 vêm dizer que: 

Art. 1o Esta Lei institui o Estatuto da 
Juventude e dispõe sobre os direitos dos 
jovens, os princípios e diretrizes das políticas 
públicas de juventude e o Sistema Nacional 
de Juventude - SINAJUVE. 

§ 1o Para os efeitos desta Lei, são 
consideradas jovens as pessoas com idade 
entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de 
idade. 

Art. 7o O jovem tem direito à 
educação de qualidade, com a garantia de 
educação básica, obrigatória e gratuita, 
inclusive para os que a ela não tiveram acesso 
na idade adequada. 

§ 1o A educação básica será 
ministrada em língua portuguesa, assegurada 
aos jovens indígenas e de povos e 
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comunidades tradicionais a utilização de suas 
línguas maternas e de processos próprios de 
aprendizagem. 

§ 2o É dever de o Estado oferecer 
aos jovens que não concluíram a educação 
básica programas na modalidade da educação 
de jovens e adultos, adaptados às 
necessidades e especificidades da juventude, 
inclusive no período noturno ressalvado a 
legislação educacional específica. (BRASIL, 
2013). 

As situações citadas acima em consonância 

com os artigos e a lei citada que poucas são executadas 

assim como mencionadas dentro da Constituição Federal é 

característica do capitalismo, pois as colocações feitas pelos 

participantes da pesquisa são vividas por jovens de baixa 

renda, uma vez que os de maior poder aquisitivo não tem 

essa vivência, já que a família prontamente vem por perto 

dando um apoio e mostrando ao mesmo que para que se 

inicie uma vida laboral e necessário primeiro ter uma vida 

estudantil voltada para variadas formações. Matos (2006) 

vêm dizer que: Se o jovem rico tem cedo oportunidade de 

consumir, o pobre só poderá ser um consumidor através do 

trabalho, mesmo quando parte da sua remuneração é 

dirigida à família. 

Em síntese, a pesquisa realizada com alunos da 

escola Liceu Parnaibano, revelou em dados grandes desafios 

enfrentados por eles no contexto que se refere em conciliar 

estudos e trabalho, ao analisar quais foram os desafios 
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enfrentados por eles, deparamo-nos com variadas respostas. 

Os questionamentos seguem uma sequência em que são 

apresentadas as discussões acerca dos dados obtidos durante 

esta pesquisa. 

A partir dos objetivos da pesquisa mais a análise 

que obtivemos com os dados, percebemos o quão grande e 

variados são os desafios enfrentados por estes alunos, das 

pessoas que colaboraram com a resolução dos questionários, 

portanto a primeira pergunta foi: 

1- Como você vê a questão da qualificação 

profissional, quais as importâncias e 

desafios? 

ALUNO I: sim no mundo que estamos 
vivendo os jovens precisão está preparado 
com qualquer tipo de curso para ter mais 
oportunidade de trabalho e saber se 
desenvolver em qualquer tipo de trabalho e 
não está fácil, pois cada dia tem uma nova 
mudança todos ser humano tem que uma 
preparação. 

ALUNO II: é muito importante se qualificar 
na área profissional para ser mais bem 
preparado, tá por dentro das coisas, mais há 
vários desafios às vezes por não ter tempo por 
causa do estudo, aí nem sempre dá para se 
qualificar melhor naquele emprego. 

ALUNO III: qualificação é o ponto crucial 
para se permanecer ou até subir de cargo 
dentro da empresa, porém um dos pré-
requisitos é a experiência de trabalho, o que 
dificulta muito na contratação do funcionário, 
a chave para esse problema está em saber 
escolher uma instituição de ensino bem 
requisitada em sua cidade, o que é alvo das 
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empresas, logo após a contratação é essencial 
sempre estar em busca de capacitação. 

É de considerar que os jovens envolvidos na 

pesquisa confirmam que é necessária uma boa qualificação 

para que assim possa se ingressar no mercado de trabalho e 

que como diz Matos (2006) ainda assim, a valorização da 

escola traduz-se como tempo que não pode ser 

desperdiçado, senão posteriormente terão de sacrificar-se, 

trabalhando e estudando simultaneamente, deixando de 

conviver com sua família. A qualificação e algo anterior à 

ascensão do indivíduo dentro do mercado de trabalho, e isso 

se dá por meio de uma busca incessante pela educação de 

qualidade. 

A educação é a porta para que o jovem possa 

ingressar no mercado de trabalho, é por meio dos estudos 

que eles vão se colocando no meio social, embora na 

realidade em que se encontra a maior parte de nossos jovens 

seja uma realidade em que cada vez mais eles tendem a ter 

que conciliar os estudos e trabalho porque essa inserção no 

meio laboral tende a se iniciar cada vez mais cedo. Assim, 

não é surpresa que a escola que frequentam esteja em suas 

expectativas como uma preparação, é mesmo comum um 

meio eficaz para a inserção no mercado de trabalho 

(MATOS, 2006), a escola na maioria delas já vem com esse 

modo de preparar o indivíduo para o mercado de trabalho e 

no caso de jovens que saem de lugares, mas marginalizado 
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(pobre) é comum essa preparação já logo nas séries iniciais 

deixando assim claro a eles qual é seu papel e lugar dentro 

da sociedade. 

Na segunda pergunta buscamos compreender 

as dificuldades que são enfrentadas pelos jovens da escola 

Liceu Parnaibano e a mesma foi a seguinte: 

2- Quais as dificuldades que você tem em 

relação conciliar trabalho e estudo? 

ALUNO I: sim atrapalha um pouco por que 
fico um pouco cansado por que quando chego 
do serviço vou estudar uns 30 minutos ai vou 
banhar e ir para a escola ai gasta as energias 
do nosso corpo. 

ALUNO II: as vezes se torna muito cansativo 
ai tem que se cuida da atenção para família 
não deixa os amigos de lado e ainda estudar 
se torna muito difícil mais tem que saber 
lidar. 

ALUNO III: no meu trabalho ou você estuda 
ou trabalha. Muitas das empresas Parnaibana 
não permite funcionários venha estudar. Para 
que cumpra as metas da empresa. 

Fica evidente que os jovens sentem muitas 

dificuldades em articular o trabalho e os estudos, aspectos 

esses fundamentais para se ter uma garantia segura de vida. 

Porém quando se deparam com essa realidade entre estudo e 

emprego, não conseguem produzir de forma eficaz, 

deixando a desejar entre um e o outro. E embora muito 

diante de tantos conflitos, crises, alguns jovens lutam para 



18	EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1132 

ter uma vida profissional e escolar simultaneamente, além 

disso, há certa dificuldade para os jovens, quando não tem 

uma ação pedagógica voltada aos seus interesses e 

permanecem na condição de excluídos, quando não tem essa 

flexibilização para eles e da maior parte não ter a motivação 

dos familiares e do educador. De acordo com Sposito: 

Ainda não foi garantido aos jovens brasileiros 
um patamar satisfatório de acesso ao sistema 
educativo, o que situa o Brasil em franca 
desvantagem diante de alguns países latino-
americanos que ampliaram e praticamente 
universalizaram o acesso ao ensino médio 
(SPOSITO, 2003, p.16). 

Dessa forma, os jovens ficam numa ocasião 

de marginalidade e exclusão social, estando vulnerável a 

qualquer situação de desigualdade, além disso, quando o 

acesso ao emprego é tardio, a população juvenil fica 

desprovida para o reconhecimento de sua identidade tanto 

pessoal como profissional. E assim, eles vão compor um 

grupo considerado de risco, como afirma o autor Mendola 

(2005), “o risco adquire forma e relevância particulares para 

a fase juvenil na medida em que representa um processo de 

construção, experimentação e afirmação da própria 

identidade”, ou seja, esses grupos terá uma visão de si como 

ineficazes, inoperantes, inúteis e trazendo como 

consequência a baixa autoestima. Outro ponto a se pensar, é 

a questão de que muitos desses jovens são uns dos 

principais ou se não o principal auxílio de suas famílias, 
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elevando a sua carga de responsabilidade, e quando o oficio 

é negado ou retardado esse jovem terá como implicação 

ainda, o sentimento de culpa e improdutividade. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A pesquisa realizada na escola Liceu 

Parnaibano com os alunos do ensino médio pode-se pautar 

que o trabalho partindo do ponto de vista dos entrevistados 

é basicamente se vinculam às necessidades de 

sobrevivência, pois os jovens que participaram respondendo 

ao questionário são jovens que vem de uma realidade onde 

as condições sociais são desiguais e para que sobrevivam na 

sociedade os mesmos logo cedo ingressam no mercado de 

trabalho, sendo este formal ou não. 

Os alunos encaram tudo como uma situação 

de reprodução de trajetória até então já vivida por seus pais, 

onde a escolha do trabalho não obedece a critérios e sim o 

fato de que trabalhar é necessário, reprodução essa que vai 

passando de geração em geração e que é um caso evidente 

em todo o país. 

Os jovens participantes da pesquisa 

mostraram-se naturalizados com a situação, porém alguns 

buscam através dos estudos mudarem sua situação, onde 

nos deparamos com jovens que mostram interesse em 

ingressar na universidade e seguir com os estudos para 

assim conquistar um futuro melhor para sua próxima 
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geração, já outros se sentiam bem só em já estar no mercado 

de trabalho, e a única coisa que os perturbava era a situação 

instável a qual o nosso país vive hoje. Diante do descrito 

Castel vem dizer que: 

“Diante disso tudo a saída é se desenvolver 
continuamente e se adaptar constantemente, 
sendo suas carreiras, muitas vezes, uma 
reprodução ad infinitum de um modelo de 
relação com o mundo, que não gera ascensão 
nem crescimento, e pode resultar em 
vulnerabilidade, por isso pode-se dizer que os 
(as) jovens estudados (as) constroem suas 
carreiras entre a vulnerabilidade e a exclusão” 
(CASTEL, 1995,2009). 

Cabe ressalta que a pesquisa foi realizada 

com jovens de diferentes situações, jovens que moram 

distante da escola, que são mães ou pais de família e sofrem 

para conciliar a vida estudantil, laboral e familiar, outros 

que não trabalham só ajudam mesmo nas tarefas de casa, 

uns que madrugam e que moram sozinho, outros que 

residem com os pais e ajudam na manutenção das finanças 

da casa. 

Contundo reforça-se a necessidade de 

aprofundar as pesquisas que envolvam a temática em 

discursão para que assim possam se chegar a um patamar que 

sejam desenvolvidas políticas públicas que reveja a situação 

dos jovens participantes da pesquisa, para que assim sua 

próxima geração não seja afetada diante da situação de ter 

que conciliar estudos e trabalho. 
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A DIMENSÃO FORMATIVA DA 
LITERATURA INFANTIL 

Autora: Ingrid Assunção 
Veras Carvaho 

Co-autora: Maria Edileusa Assunção Veras Carvalho 

Resumo: O presente trabalho investiga quais valores 

ligados à formação humana estão contidos nos livros dentro 

do âmbito da literatura infantil. Este estudo partiu de uma 

questão que envolve analisar a dimensão da formação 

humana a partir dos textos de literatura infantil. E de modo 

específico mapear os gêneros dos livros de literatura infantil 

presentes em uma biblioteca pública de Parnaíba, selecionar, 

ler e fazer o recorte das falas dos livros e compreender quais 

os valores, preceitos, hábitos, costumes, ligados à formação 

humana estão contidos nesses textos. Para a fundamentação 

do estudo, houve um diálogo com alguns teóricos como: 

Goffman (1975), Bourdieu (2009) e Chimamanda Adichie 

(2017). Para tal estudo foi realizada uma pesquisa 

qualitativa vinculada à técnica documental, justificada pelo 

fato de que os documentos representam uma rica fonte de 

dados tornando possível a busca de interpretações 

complementares. Os dados da pesquisa geraram assim três 

diferentes categorias contidas nos discursos dos livros, são 

elas: machismo, desigualdade social e preconceito. Nos 

resultados foram feitos contrapontos entre as vertentes da 
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perspectiva normativa e do discurso crítico, a partir de 

quadros explicativos que contém em seu corpo: a categoria 

de cada quadro, os títulos das obras que foram selecionadas, 

bem como seus respectivos autores e os trechos das 

principais falas de personagens. Este trabalho nos mostrou o 

poder das obras infantis e como somos influenciáveis frente 

a uma história, principalmente quando somos crianças. 

Palavras-chave: Literatura infantil. Formação Humana. 
Educação. 

1 - Introdução 

Desde os primórdios da humanidade, contar 

histórias é uma atividade importante na transmissão de 

conhecimentos e valores humanos. Confirmou-se isso ao 

longo dos conteúdos estudados na disciplina de Literatura 

Infantil, e percebeu-se a contribuição desse tema para a 

formação da personalidade das crianças em diversos 

âmbitos: pessoal, cultural, social, educacional entre outros. 

O tema do trabalho foi escolhido mediante a compreensão 

de que é necessário um olhar mais apurado, mais sensível e 

critico quando se trata de literatura infantil. A literatura 

infantil assume espaço central no debate acerca da 

sociedade contemporânea, pois ela tem por objetivo inserir 

as crianças em um mundo o qual devem se tornar 

indivíduos críticos reflexivos, capazes de pensar e tomar 

suas próprias decisões. As diversas áreas do conhecimento 
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literário são desenvolvidas e/ou relacionadas a partir da 

interdisciplinaridade, ou seja, os conteúdos não são 

abordados de formas isoladas, mas sempre relacionados 

entre si. A relação professor e aluno é desenvolvida a 

partir do método de afetividade, e o conhecimento é 

tratado na perspectiva do construtivismo, onde o aluno é 

capaz de se ver como sujeito capaz de produzir e disseminar 

conhecimentos. 

Os primeiros livros infantis foram produzidos e 

especificamente escritos como literatura para criança ao 

final do século XVII e durante o século XVIII. Antes dessa 

época não se escrevia para elas, porque não existia infância. 

O aparecimento da literatura infantil decorre da ascensão da 

família burguesa. A criança passa a ser considerada um ser 

diferente do adulto, com características e necessidades 

próprias. Os primeiros textos foram escritos por pedagogos 

e professores, com intuito educativo, aproximando assim a 

instituição escolar e o gênero literário. E até os dias atuais, a 

literatura infantil está diretamente relacionada à educação, 

tornou-se inseparável dessa questão, pois desenvolve a 

língua, e os aspectos intelectuais do indivíduo, indo de 

encontro aos interesses da escola. 

Aqui, na cidade de Parnaíba, e exemplo, existem 

ambientes dedicados somente a este ramo, como por 

exemplo, a Biblioteca Infantil do SESC, e grupos deste 
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mesmo espaço que realizam intervenções culturais a fim de 

aproximar as crianças à leitura. Mas diante dessas 

intervenções, porque a prática da leitura ainda é mínima? E 

quando é praticada, quais suas intencionalidades? Quais 

suas intervenções na formação do sujeito? 

A partir disso, podemos compreender que a 

Literatura Infantil, quando utilizada de modo adequado, é 

um instrumento de suma importância na construção do 

conhecimento do educando, no processo de sua formação 

humana, fazendo com que ele desperte para o mundo da 

leitura não só como um ato de aprendizagem significativa e 

crítica, mas também como uma atividade prazerosa. 

Assim, a partir do delineamento desta temática, 

configurou-se como objetivo geral desta pesquisa analisar a 

dimensão da formação humana a partir dos textos de 

literatura infantil. Nos objetivos específicos buscou-se: 

mapear os gêneros dos livros de literatura infantil presentes 

em uma biblioteca pública de Parnaíba; selecionar, ler e 

fazer o recorte das falas dos livros e compreender quais os 

valores, preceitos, hábitos, costumes, ligados à formação 

humana estão contidos nesses textos. 

O presente trabalho traz em seu corpo três 

capítulos. O primeiro capítulo apresenta o referencial 

teórico, no qual foi feita a construção de um conceito para a 
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literatura infantil, bem como a importância da leitura no 

contexto escolar e como agente de formação humana. 

Posteriormente no segundo capítulo está a metodologia, na 

qual foi exposta a técnica de pesquisa utilizada, sendo ela 

qualitativa de cunho documental, pois os documentos 

fornecem interpretações complementares, e relata ainda de 

maneira mais detalhada a forma como foi desenvolvido o 

estudo, através da coleta de dados realizada em uma 

biblioteca pública da cidade de Parnaíba-PI. 

A análise de discussão dos dados compõe o 

terceiro capítulo, nele foram expostos os dados da pesquisa 

que geraram três diferentes categorias contidas nos 

discursos dos livros, são elas: machismo, desigualdade 

social e preconceito. Foram feitos também contrapontos 

entre as vertentes do discurso dominante e da perspectiva 

crítica, mediante aos quadros explicativos que contém em 

seu corpo: a categoria de cada quadro, os títulos das obras 

que foram selecionadas, bem como seus respectivos autores 

e os trechos das principais falas de personagens. 

Nas considerações finais, foi relatada a forma pela 

qual este trabalho nos mostrou o poder das obras infantis e 

como somos influenciáveis frente a uma história, 

principalmente quando somos crianças. 

 



18	EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1141 

2 - Desenvolvimento 
A literatura infantil é destinada especialmente às 

crianças entre dois a dez anos de idade. O conteúdo de uma 

obra infantil precisa ser de fácil entendimento pela criança 

que a lê. A literatura apresenta a crianças um horizonte 

infinito em histórias, romances, poemas, contos, e muito 

mais. 

Nos documentos oficiais da educação existe uma 

proposta de formar um ser crítico e capaz de trilhar seu 

próprio caminho. Essa formação possibilita ao educando a 

aquisição de conhecimentos e habilidades essenciais para o 

exercício da cidadania. Assim, ele poderá construir o seu 

modo de vida livremente, tendo autonomia para organizar 

os modos de existência e sendo responsável pelas suas 

ações. 

Diante disso, irá se estabelecer a relação entre 

esses segmentos, mediante o foco desta pesquisa, buscando 

responder os questionamentos através do estudo que foi 

feito e dos autores que tratam desses conceitos. 

O processo educativo do ser humano, seja ele de 

forma sistemática ou assistemática, sempre irá envolver um 

fator fundamental: a formação. Pois é necessária a 

transmissão de conhecimentos, e que sejam trabalhados 

determinados valores de modo que torne possível a 

convivência social. 
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A história da leitura, da cultura e dos livros tem 

uma longa tradição, mas somente há pouco tempo ela se 

ampliou para compreender plenamente a trajetória da leitura 

como prática social e principal agente da formação dos 

indivíduos. 

Dessa maneira, pode-se afirmar que os benefícios 

que a leitura promove em uma sociedade são inúmeros: o 

resgate da cidadania, desenvolvimento de um olhar crítico e 

competências, a integração social, a ampliação de 

horizontes e de vocabulário, além de profissionais 

capacitados e competentes. 

Porém, ninguém se torna um leitor por obrigação, 

ninguém nasce gostando de leitura. Então, como 

desenvolver o gosto pelo hábito de ler? Quem deve ser o 

principal mediador desse processo? A influência dos 

adultos, dos pais, é muito importante na medida em que eles 

são vistos lendo ou escrevendo perto dos pequenos, mas 

ainda assim, caberá somente a um profissional o principal 

incentivo e a condução pelos caminhos da leitura, o 

professor. 

são os professores que precisam despertar o seu interesse. O 

contato com a leitura desde cedo rende frutos na vida 

adulta. 
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Segundo a escritora Cecília Meireles, em seu livro 

dedicado aos problemas da literatura infantil, diz que: 

Nunca foi tão necessário traçar normas que 
conduzissem a criança de hoje a uma 
formação que, sem lhe roubar esse alimento 
indispensável das obras eternas, lhe 
assegurasse um poder de flexibilidade de 
espírito para compreender as situações que terá 
de enfrentar dia a dia, no futuro, e entre as 
quais deverá acomodar harmoniosamente sua 
vida (1984, p. 151). 

Este é justamente o papel do educador do qual se 

falava anteriormente. Pois a leitura é responsável por 

contribuir, de forma significativa, à formação do indivíduo, 

influenciando-o a analisar a sociedade, seu cotidiano e, de 

modo particular, ampliando e diversificando visões e 

interpretações sobre o mundo, com relação à vida em si 

mesma. 

Outro ponto é justamente a intenção que traz o seio 

do livro, já que estes são produzidos por adultos dirigidos às 

crianças. Ou seja, contém as intenções, invenções, e os 

pontos de vista que estes consideram mais úteis à formação 

de seus leitores. E os transmitem na linguagem e no estilo 

que o adulto igualmente crê que sejam adequados à 

compreensão e ao gosto de seu público. Meireles cita que 

“uma das complicações iniciais é saber-se o que há, de 

criança, no adulto, para poder comunicar-se com a infância, 
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e o que há de adulto, na criança, para poder aceitar o que os 

adultos lhe oferecem”. 

O ideal, é que a criança cresça sem perder a 

memória da infância, sem esquecer-se da sensibilidade que 

teve da claridade dos conhecimentos que surgiam aos 

poucos, e do embarque por essas aventuras que se abriam 

diante das páginas dos livros. 

Vemos por fim, que a tarefa prazerosa de um leitor, 

não pode sustentar-se no simples reconhecimento da história 

lida ou contada, mas deve expandir-se e concentrar-se na 

apreensão de conhecimentos. 

A leitura, desde sempre formou seus pilares dentro 

da sociedade, e é sem sombra de dúvida, fonte de 

inspiração, sabedoria e conhecimento. É assim que acredita-

se ser os leitores que pretendem- se formar. 

3 - Metodologia 

Para a construção desse trabalho científico a 

pesquisa empírica foi de suma importância, pois foi através 

dela que colheu-se informações e conhecimentos científicos 

a respeito dessa problemática e assim, buscar possíveis 

soluções. 

De acordo com Gil, em seu livro sobre projetos, 
determina pesquisa como: 

[...] o procedimento racional e sistemático que 
tem como objetivo proporcionar respostas aos 
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problemas que são propostos. A pesquisa 
desenvolve-se por um processo constituído de 
várias fases, desde a formulação do problema 
até a apresentação e discussão dos resultados 
(2002, p. 17). 

O presente trabalho foi realizado através de uma 

pesquisa qualitativa, na qual se desenvolve a coleta de 

dados por meio de um estudo possibilitado pela pesquisa de 

cunho documental. 

As fontes bibliográficas foram a base do trabalho 

nortearam todas as considerações bem como a pesquisa. A 

técnica de coleta de dados foi bastante adequada para 

obtenção das informações necessárias acerca dos livros 

analisados. 

Neste trabalho, optou-se pelo uso da pesquisa 

qualitativa, tendo em vista que esta ajuda a coletar 

informações detalhadas sobre o tópico de seu interesse e a 

formular hipóteses para ajudar a direcioná-la e descobrir se 

as teorias desenvolvidas estão corretas. 

Vale ressaltar o porquê dessa pesquisa não ser 

considerada bibliográfica, visto que apesar das fontes serem 

semelhantes, o foco é analisar o livro enquanto documento 

de discursos produzidos, ou seja, buscou-se considerar as 

preleções dos autores desses livros infantis, o que está por 

trás dessas falas, o que ela realmente ensina às crianças, e os 

valores de formação humana construídos por eles. 
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Os procedimentos para coleta dos dados foram 

feitos em quatro visitas à biblioteca estadual Anísio 

Teixeira, situada dentro da 1ª GRE (Gerência Regional de 

Educação) a qual todos os alunos da rede municipal e 

estadual têm acesso. 

Durante as visitas, fez-se o mapeamento de todo o 

espaço destinado à literatura infantil, totalizando quatro 

colunas. Em seguida, rotulou-se por gêneros todos os livros 

infantis contidos na biblioteca com as seguintes 

classificações: contos, novelas, fábulas, histórias em 

quadrinhos, poesia, ilustrativos. Entre estes, foram 

selecionados os mais famosos e também mais utilizados em 

nossa literatura, junto àqueles que os discursos mais 

relevantes chamaram atenção mediante ao foco desta 

temática. 

Posteriormente, realizou-se a leitura e releitura dos 

livros escolhidos e dentro da organização de quadros 

explicativos, foi feito o recorte das falas as quais 

demonstram um discurso dominante de uma sociedade 

transgressora, bem como aqueles que questionam essa 

perspectiva normativa. Depois da disposição dos dados 

levantados, foram observados temas mais frequentes no 

decorrer das leituras. 

Esse procedimento culminou na construção de três 

principais categorias, são elas: o machismo, a desigualdade 
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social e o preconceito. A partir delas e do propósito de 

nossa pesquisa, foi feita uma reflexão, descobrindo novos 

ângulos e aprofundando a visão sobre os elementos 

emergentes que precisam ser repensados, mediante a 

conjuntura que engloba o processo de formação humana das 

crianças. Esse posicionamento será mais detalhado 

seguidamente na análise de dados e discussão dos 

resultados. 

Para concretizar os objetivos, procurou-se envolver-

se com as histórias para analisar o que elas realmente 

ensinam às crianças. Os valores contidos por trás da visão 

de um aspecto normativo e também do crítico, e como isso 

influencia na formação humana dos leitores de textos da 

literatura infantil, em especial as crianças. 

4 – Resultados 

Buscando atingir os objetivos principais dessa 

pesquisa, utilizou-se o método de análise documental 

vinculada à análise de conteúdo. Esse tipo de análise busca 

identificar informações fatuais nos documentos a partir de 

questões ou hipóteses de interesse pessoal, neste caso, os 

valores de formação humana. 

Logo, diante do processo de inúmeras leituras e 

releituras dos livros infantis, examinaram-se e detectaram-

se conteúdos assíduos e convidativos ao debate desta 

produção. 
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No clássico “A Branca de Neve”, logo na primeira 

frase do trecho recortado percebe-se que os anões, que são 

os homens da casa, é que saem para trabalhar. Enquanto 

Branca de Neve fica encarregada de arrumar a casa, fazer a 

comida e esperar o retorno dos mesmos. 

Essa concepção de que as mulheres devem ser as únicas 

responsáveis pelos afazeres domésticos é totalmente 

questionada pela autora Chimamanda Adichie, que relata 

em seu livro “Para educar crianças feministas”, a seguinte 

passagem: 

Nossa cultura enaltece a ideia das mulheres 
capazes de “dar conta de tudo”, mas não 
questiona a premissa desse enaltecimento. Não 
tenho o menor interesse no debate sobre as 
mulheres que “dão conta de tudo”, porque o 
pressuposto desse debate é que o trabalho de 
cuidar da casa e dos filhos é uma seara 
particularmente feminina, ideia que repudio 
vivamente. O trabalho de cuidar da casa e dos 
filhos não deveria ter gênero e o que devemos 
perguntar não é se uma mulher consegue “dar 
conta de tudo”, e sim qual é a melhor maneira 
de apoiar o casal em suas duplas obrigações 
no emprego e no lar (ADICHIE, 2017). 

Portanto, a autora defende a igualdade das funções 

familiares e segundo a mesma é possível fazer tudo isso sem 

diminuir a essência masculina ou rebaixar a feminina. Logo, 

não é função somente de um dos gêneros se responsabilizar 

pela casa. Então, questiona-se: qual imagem da mulher a 

história está reproduzindo para as crianças? Pode-se deduzir 

que a mesma está transmitindo um conteúdo machista, pois, 
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retrata uma personagem que fica reduzida a função de 

permanecer no lar. Não poderiam alguns dos anões 

juntarem-se a ela, e auxiliar em tais funções domésticas? 

Em contraponto com o discurso dominante exposto 

no dito clássico, no livro “A bolsa amarela” a personagem 

principal possui vontade de ter nascido menino. Desejo esse 

que fica notório no diálogo da protagonista com seu irmão 

mais velho. Ela faz menção de que sempre são os homens 

os responsáveis pelas principais decisões importantes a 

serem tomadas e que na sua escola menina não pode brincar 

de “brincadeiras de meninos”, apesar da mesma gostar de 

jogar futebol, por exemplo. Mas o que realmente são coisas 

de menino e de menina? 

Sobre este mesmo assunto, a autora nigeriana aqui citada, 

explica em uma carta manifesto à sua amiga, para que ensine 

a filha como agir diante desse aspecto: 

Ensine a ela que “papéis de gênero” são 
totalmente absurdos. Nunca lhe diga para fazer 
ou deixar de fazer alguma coisa “porque você é 
menina”. “Porque você é menina” nunca é 
razão para nada. Jamais. Lembro que me 
diziam quando era criança para “varrer 
direito, como uma menina” (ADICHIE, 
2017). 

A alusão da autora casa perfeitamente com a crítica 

feita no livro, na fala da personagem quando diz: “Se eu 

quero jogar uma pelada, que é o tipo do jogo que eu gosto, 
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todo mundo faz pouco de mim e diz que é coisa pra homem; 

se eu quero soltar pipa, dizem logo a mesma coisa...”. 

Verifica- se nesse trecho uma crítica a distinção feita entre 

os gêneros. 

Portanto, deve-se ensinar para as crianças que 

ninguém pode rotular ou determinar o que são “coisas de 

menino” ou “coisas de menina”, pois assim, elas poderão 

crescer livres do conceito de que o homem é superior a 

mulher ou vice e versa. 

No tradicional livro de Monteiro Lobato, há uma 

aparição marcante de um conteúdo que promove a 

desigualdade social. Pode-se refletir: por que a empregada do 

Sítio, tia Nastácia, é retratada por uma figura negra que 

trabalha para gente branca? Além disso, no diálogo com a 

boneca Emília, a personagem é humilhada por sua cor, forte 

presença também de racismo. 

A já referida autora Chimamanda, também expressa 

sua opinião sobre este conceito. Em um de seus famosos 

vídeos ela narra a seguinte história: 

Minha colega de quarto americana ficou 
chocada comigo. Ela perguntou onde eu tinha 
aprendido a falar inglês tão bem e ficou 
confusa quando eu disse que, por acaso, a 
Nigéria tinha o inglês como sua língua oficial. 
Ela perguntou se podia ouvir o que ela 
chamou de minha “música tribal”. [...] Ela 
presumiu que eu não sabia como usar um 
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fogão. O que me impressionou foi que: ela 
sentiu pena de mim antes mesmo de ter me 
visto (ADICHIE, 2017). 

A colega de Adichie já tinha uma opinião formada 

a respeito de pessoas negras africanas, provavelmente por 

ter ouvido durante toda a sua vida, expressões que são 

repassadas, assim como no livro do autor brasileiro, que 

retratam a pessoa afro como pobre, faminta e com 

conhecimentos limitados. 

Sobre isso, remetem-se as ideias de Bourdieu a 
respeito dos estereótipos, segundo ele: 

A ideia de Bourdieu é a de que, pelo acúmulo 
histórico de experiências de êxito e de 
fracasso, dos grupos sociais iriam construindo 
um conhecimento prático (não plenamente 
consciente) daquilo que está e daquilo que 
não está ao alcance dos membros do grupo – 
dentro da realidade social na qual eles estão 
inseridos (BOURDIEU, apud NOGUEIRA, 
2009, p.54). 

O autor afirma que conforme as experiências 

vivenciadas por determinados grupos, sejam elas positivas 

ou não, irão estabelecer e definir um perfil dos indivíduos 

participantes dessas comunidades. Foi exatamente isso que 

ocorreu com a colega de Adichie, pois antes mesmo de 

conhece-la pessoalmente, ela já tinha um conceito formado 

a respeito da nigeriana. Essa visão é representada de outra 

maneira nos trechos do livro “Lucas”, onde o personagem 

negro é viajado, rico e possui conhecimentos culturais 
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abrangentes. O mais interessante nesta obra, é que de início 

quando o narrador começa a dar as características do 

próximo personagem a ser apresentado, tende-se a imaginar 

exatamente uma pessoa branca, isso graças ao estigma 

enraizado em nossa sociedade. 

Na famosa história da Bela Adormecida, a princesa 

Aurora recebe como presente de uma fada o dom da beleza. 

A protagonista cresce e torna-se uma linda mulher de cabelos 

longos, loiros e de olhos azuis. Mas desde quando esse 

modelo europeu é a única definição de beleza? E por que a 

maioria dos clássicos infantis trazem exatamente esse 

mesmo parâmetro? 

Mais uma vez remetem-se as convicções de Adichie, ela 
explana: 

Eu escrevia exatamente os tipos de histórias 
que eu lia. Todos os meus personagens eram 
brancos de olhos azuis. [...] Ao meu ver, o que 
isso demonstra é como nós somos 
impressionáveis e vulneráveis face a uma 
história. Principalmente quando somos 
crianças (ADICHIE, 2012). 

Tomando como base as considerações da 

pesquisadora, confirma-se que os padrões de beleza são 

determinados na imaginação das crianças através dos livros 

infantis. Isso demonstra como as histórias tem poder e 

influenciam na forma como os pequenos enxergam o 

mundo, como aconteceu com a própria autora do texto em 
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sua infância. As obras que a mesma lia corroboraram com 

sua visão do que era “ser belo”. 

Este aspecto de estigma de beleza é comentado por Ervin 
Goffman: 

Todas as pessoas são ao mesmo tempo 
normais e estigmatizadas. A estigmatização é 
uma característica inerente a toda sociedade 
que possui normas de identidade, que podem 
gerar desvios, mas também originam 
conformidade nos indivíduos. A identidade 
social é construída, por meio da interação 
social face a face dos indivíduos normais e 
estigmatizados, o que resulta em uma 
influência recíproca nas ações uns dos outros 
(GOFFMAN, apud CARDOSO, 2014). 

Considerando as implicações do autor acima, 

Chimamanda quando criança na verdade estava 

estigmatizada, graças aos similares modelos de beleza que a 

mesma lia nos livros infantis que faziam parte do seu 

cotidiano. 

Em contra partida, nos livros “A bonequinha preta” 

e “Menina bonita do laço de fita” a beleza enaltecida pelas 

autoras é a beleza africana. O coelhinho de uma das 

histórias é apaixonado pela cor preta da menina e seu maior 

desejo é ser preto também, bem como a bonequinha de 

Mariazinha que é “preta como carvão” e querida por todos. 

Entretanto esse tipo de literatura começou a 

expandir-se nos últimos anos, sendo assim, os clássicos 

ainda são os preferidos da meninada. Contudo, é de suma 
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importância a propagação das obras que retratam esse outro 

modelo de beldades negras, para que assim os garotos 

ampliem seus horizontes e percebam que não existe 

somente um único padrão de aparências físicas. 

Como ocorreu com Chimamanda quando esta 

passou a ler outros tipos de histórias, de pessoas mais 

parecidas com ela e ainda sim interessantes: 

Bem, as coisas mudaram quando eu descobri 
os livros africanos. Não haviam muitos 
disponíveis e eles não eram tão fáceis de 
encontrar quanto os livros estrangeiros. [...] 
Eu percebi que pessoas como eu, meninas 
com a pele da cor de chocolate, cujo os 
cabelos crespos, não poderiam formar rabos 
de cavalo, também podiam existir na literatura 
(ADICHIE, 2012). 

Verifica-se o quanto é importante que as crianças 

identifiquem-se com a história que estão lendo, pois, elas 

adaptam tudo o que compreendem para a sua realidade. 

Dessa maneira, as meninas negras, ao leem as obras de Ana 

Maria Machado e Alaíde Lisboa, sentem-se tão 

privilegiadas quanto as princesas dos contos tradicionais. 

Por intermédio dessas questões todas as crianças, 

sejam elas brancas, pardas, pretas ou amarelas, aprenderão 

que cada uma delas podem ser bonitas a sua maneira, 

respeitando assim os mais diversos tipos de beleza. 
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5 – Considerações Finais 

Diante do exposto, vimos que as histórias 

desenvolvem noções de respeito, educação e auxiliam no 

preparo para a resolução de problemas na vida adulta. Ou 

seja, agregam valores diretamente ligados à formação 

humana. Porém, é preciso refletir acerca dessas literaturas 

infantis encontradas nas escolas, porque existem passagens 

as quais transmitem valores errôneos que podem influenciar 

negativamente no desenvolvimento das concepções acerca 

da vida, dos modos de existência e das relações em uma 

matriz reducionista. Nesta perspectiva, refletiu-se sobre as 

características da literatura infantil encontrada nesses livros, 

o lugar que ela ocupa e os reais valores transmitidos aos 

indivíduos de nossa sociedade. 

Compreendeu-se os valores, preceitos, hábitos, 

costumes, ligados à formação humana que mudaram 

também o entendimento dos autores desta pesquisa, logo, a 

produção deste trabalho agregou e proporcionou melhorias 

à prática docente dos mesmos. Assim sendo, as implicações 

internalizadas, corroboraram com a práxis dentro e fora da 

sala de aula. 

Aprendeu-se que atualmente existe uma demanda 

de livros que vêm quebrando paradigmas, para que não 

somente os clássicos sejam perpassados de geração em 

geração, pois nem toda princesa necessita de uma figura 
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masculina ou necessariamente ser loira dos olhos azuis, mas 

todas as diferenças, raças, etnias credos e religiões devem 

ser respeitadas, assim como os mais velhos e as pessoas 

com deficiência dentre outros. São modos de pensar como 

esses que devemos ensinar às crianças para que cresçam e 

tornem-se bons cidadãos dentro da sociedade. 
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LETRAMENTO: OFICINA DE LEITURA 
COM ALUNOS DE 3ª E 4ª SÉRIE DO 

FUNDAMENTAL 
 

Layna Katrinne Diniz de Assunção89 

Endy Carvalho da Silva90 

Resumo: o seguinte artigo tem por finalidade estudar a 
importância de práticas de Letramento de maneira interativa 
e seus reflexos nas produções de alunos da 3ª e 4ª série do 
ensino fundamental, que moram no povoado de Caxingó-PI; 
buscou-se analisar como a produção relativa à leitura, 
reflete seu discernimento acerca de temas previamente 
discutidos. Para isso, como metodologia, foi organizada 
uma oficina de leitura a partir do conto “A primavera da 
lagarta”, atividade proposta na disciplina de prática 
pedagógica a qual fora realizada em grupo, o que resultou em 
rodas de conversa e discussão sobre o tema, com o intuito de 
socializar o que cada um compreendeu do texto lido. Como 
material teórico, foram utilizados autores como Koch e 
Elias (2008), a respeito da definição de leitura e a 
construção dos sentidos a partir de sua prática, e Marcuschi 
(2001) e Soares (2003) para nortearem estudos sobre o 
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letramento enquanto práticas de contexto social, bem como 
discussões a respeito da atividade do letramento em sala por 
meio de gêneros textuais mais simples e interativos para 
trabalhar a interpretação textual com leitores inexperientes. 
Foi possível observar que após o momento inicial de leitura 
e encenação, além do estímulo ao senso crítico e ao próprio 
hábito de ler, ao serem apresentados à leitura de um texto de 
forma interativa, os alunos puderam aflorar sua criatividade 
por meio de produções, mostrando a imersão que obtiveram 
no conteúdo apresentado através da influência exercida a 
partir da interação lúdica. 

Palavras-chave: Leitura. Letramento. Gênero Textual. 

Abstract: The purpose of this article is to study the 
importance of interactive practice and it’s reflexes in the 
productions of 3rd and 4th grade elementary students, who 
living in the town of Caxingó-PI; we looking for analyze 
how the productions relative to the reading, reflects his 
judgment on topics previously discussed. For this, as 
methodology, was organized a reading workshop from the 
short story “The spring of the caterpillar”, proposed activity 
in the discipline of pedagogical practice who had been 
carried out in a group, which resulted in a talk wheels and 
discussion on the topic, with the intention of socializing 
what each one understood from the text read. As theoretical 
material, were used authors as Koch and Elias (2008), about 
the definition of reading and the construction of the senses 
from their practice, and Marcuschi (2001) and Soares 
(2003) to guide studies on literacy as practices of social 
context, as well as discussions about the activity of literacy 
in the classroom though simpler and interactive textual 
genres to work textual interpretation with inexperienced 
readers. It was possible to observe that after the initial 
moment of reading and staging, besides the stimulus to the 
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critical sense and to the own habit of reading, when they was 
presented to the reading of a text in an interactive way, the 
students were able to show their creativity through 
productions, showing the immersion that they obtained in 
the presented content through the influence exerted by the 
playful interaction. 

Keywords: Reading. Literature. Textual Genre. Literature 
/Literacy. 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por objetivo analisar como 

o gênero textual conto influencia novos leitores à prática da 

leitura diante de suas características estruturais, peculiares e 

atrativas, especificamente em salas de aula do Ensino 

Fundamental (séries iniciais). É importante ressaltar como 

se deu o surgimento do conto, textos os quais 

primordialmente eram repassados de forma oral, muitas 

vezes através de rodas de leitura; e como este gênero se 

caracteriza. O referido gênero textual se caracteriza através 

dos elementos particulares, sendo estes o texto em formato 

de narração, cenário fantástico, personagens bem descritos e 

situações inusitadas presentes no decorrer da estória. 

Tendo em vista as constatações cada vez mais 

crescentes dos alunos que não adquirem o hábito de ler, 

desenvolveu-se esta pesquisa; a qual iniciou-se como 

atividade de campo, aplicada em grupo na disciplina de 

Prática pedagógica, almejando incentivar e desenvolver o 

costume da leitura de maneira prazerosa e eficaz, 
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envolvendo os alunos num processo que seja motivador para 

estes e que seja condizente com a necessidade e realidade de 

seu cotidiano. A escolha do tema se deu a partir da 

proximidade do gênero conto com os alunos do ensino 

fundamental e pela vasta quantidade de textos os quais têm 

a criança como público alvo. 

Junto ao hábito de ler, a necessidade de se exercitar 

o letramento a partir de leituras de gêneros mais simples 

também norteou o presente artigo. De tal modo que mesmo 

diante da pouca idade e de conviverem com conteúdos 

básicos das séries iniciais, não se tornam menos aptos a 

exercitarem sua capacidade de compreender o mundo e as 

atividades sociais que o compõem, atividades das quais eles 

mesmos fazem parte. Embora imersos na realidade escolar 

do ensino fundamental menor, há espaço para o 

aprimoramento de suas competências interpretativas, e isto 

se torna viável através de textos acessíveis para sua faixa 

etária e incitantes a leitura. 

A pesquisa visa também desenvolver o senso crítico 

do aluno e sua percepção de valores morais e sociais, estes 

tão presentes no encerramento de cada conto. A produção de 

desenhos a partir da estória contada teve como objetivo 

incentivar a criatividade e liberdade artística de cada uma 

das crianças, gerando com isso uma atividade prazerosa e 
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libertadora a partir do momento que fora possibilitada o 

poder de escolha a estas. 

No seguinte artigo estão presentes uma pesquisa do 

tipo bibliográfica, tendo como algumas referências 

Marcuschi (2008), Soares (2003), PCNs (1998) e Koch e 

Elias (2008). O trabalho em questão também possui uma 

pesquisa-ação que se especifica pelo desenvolvimento de 

uma roda de leitura provida de cotações de histórias de forma 

interativa seguida de produções artísticas a partir do 

conteúdo lido, tal pesquisa ocorreu na Unidade Escolar Rio 

Longá, que está situada na cidade de Caxingó – PI. 

1 CONCEPÇÃO DE LEITURA 
O ser humano enquanto sujeito social, tem a 

necessidade de desenvolver a habilidade da leitura, acima 

de tudo, levando em conta a relevância que esta, assim 

como a escrita, tem para a sociedade. Afinal, em detalhes 

simples e predominantes do nosso cotidiano conseguimos 

encontrar facilmente escritos, tais como uma lista de 

produtos para comprar no mercado, no aplicativo de bate-

papo em um smartphone ou em uma propaganda de 

Outdoor à beira de uma estrada. 

Devido ao seu vínculo com a vida social, se torna 

difícil imaginar como seria o andamento das operações do 

mundo atual sem o advento da escrita. Cosson (2006, p. 16) 

defende que “Praticamente todas as transações humanas de 
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nossa sociedade letrada passam, de uma maneira ou de outra, 

pela escrita, mesmo aquelas que aparentemente são orais ou 

imagéticas”. 

De tal modo, a escrita, com sua capacidade de 

registrar informações, desde a era de sua ascensão 

possibilitou que o homem se comunicasse além de seu 

tempo, enviando seus conhecimentos através de seus 

registros fazendo com que saberes, pesquisas, estudos e a 

própria história ficassem imortalizados. Tal característica 

eleva a escrita ao patamar de contribuinte para o avanço de 

áreas como filosofia, literatura, saúde, tecnologia e 

educação. 

Enfatizando uma definição de leitura baseada nesta 

visão comunicativa permitida por sua capacidade de registro 

de informações, Cosson (2006, p. 27) reitera que: 

Ler implica troca de sentidos não só entre o 
escritor e o leitor, mas também com a 
sociedade onde ambos estão localizados, pois 
os sentidos são resultado de 
compartilhamentos de visões do mundo entre 
os homens no tempo e no espaço. 

Para Koch e Elias (2008), a atividade de leitura, 

pela abordagem de autor-texto-leitor funciona como um 

processo interacional no qual resulta na produção dos 

sentidos tendo em vista os conhecimentos já previamente 

possuídos pelo próprio leitor. Sendo assim, tais 
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conhecimentos irão reger seu modo de leitura, bem como 

seu modo de relacionar-se com o mundo a partir dela. 

Seu conhecimento de mundo, seu contexto social, 

suas particularidades correspondentes a sua bagagem 

sociocognitiva irão orquestrar a produção dos sentidos em 

meio a sua leitura (KOCH; ELIAS, 2008). 

Ler agrega conhecimentos, redefine a carga de 

informações prévias do leitor e apresenta novas maneiras de 

fazer uso delas, em um processo enriquecedor e interativo 

com o texto e o mundo. Na escola, desde a fase infantil, 

procura-se estimular a leitura de modo a torná-la uma 

prática habitual, sabendo da intensa relação do mundo com 

a escrita, decifrar, compreender e internalizar seus 

significados chega a ser um requisito da sociedade letrada, o 

que leva seus habitantes a precisarem desenvolver uma 

relação mais aproximada com a leitura. 

Tendo em vista, assim, que o ato de ler não pode 

ser tratado como uma simples tarefa escolar, há a 

necessidade de existirem estratégias de desenvolvimento da 

prática para leitores inexperientes sem as quais o processo 

de aquisição do hábito de ler torna-se mais cansativo, 

desgastante, desmotivando o aluno. Na leitura, por meio da 

interação dos conhecimentos do leitor juntamente aos do 

autor do texto, e na escola, com os dos outros estudantes sob 

mediação do professor, é permitido o desenrolar de 
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processos críticos e interpretativos que auxiliam tanto no 

aprimoramento do gosto do alunado por ler, quanto na 

formação de seu senso crítico, de sua capacidade de avaliar, 

abrir questionamentos e promover discussões diante da 

realidade que o cerca, sem se limitar a conclusões vagas. 

No âmbito escolar, o professor possui uma grande 

tarefa de intermediar tais atividades de leitura, buscando 

através delas que seus alunos exerçam o ato de ler cada vez 

mais confiantes, seja para desempenho escolar, ou para as 

mais variadas solicitações possíveis no mundo letrado, 

inclusive, também, em suas futuras vidas acadêmicas e 

profissionais. Para isso, Krug (2015, p. 

2) afirma que ao professor, em seu papel de estimulador: 

caberá a ele desenvolver-se enquanto pessoa e 
profissional, de direitos e deveres, usufruindo 
da prática da leitura, a fim de contribuir com o 
exercício de uma cidadania crítica e justa. Ao 
buscar novas práticas leitoras, o professor 
obterá oportunidades, sempre renovadas, 
melhorando, significativamente, estruturas 
textuais disponibilizadas em seu dia a dia, 
além de refinar seu conhecimento literário. 

Portanto, para propiciar o andamento contundente 

de práticas de leitura diversificadas, interativas e instigantes 

em sala, é necessário que tal iniciativa surja a partir do 

educador, precisamente de seus embasamentos teóricos, 

sempre buscando atualizar-se a título de se manter 

pertinente às necessidades exigidas pelos educandos. 
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1.1 PROCESSO DE FORMAÇÃO DE 

SENTIDOS 
No processo da leitura, ativamos e usamos, sem nos 

darmos conta, de conhecimentos que já foram internalizados 

para assimilar o conteúdo do texto que está sendo lido e, por 

consequência, atingir a compreensão dos sentidos e ideias 

que estão sendo expostos. Tal recurso cognitivo é chamado 

de conhecimento prévio. A respeito deste, Kleiman diz que: 

[...] o leitor utiliza na leitura o que ele já sabe, 
o conhecimento adquirido ao longo de sua 
vida. É mediante a interação de diversos níveis 
de conhecimento, como o conhecimento 
linguístico, o textual, o conhecimento de 
mundo, que o leitor consegue construir o 
sentido do texto. E porque o leitor utiliza 
justamente diversos níveis de conhecimento 
que interagem entre si, a leitura é considerada 
um processo interativo. (2000, p. 13) 

Tendo como definição “o esforço para recriar o 

sentido do texto” (Kleiman, 2000, p. 29), a compreensão 

depende estritamente de que o leitor tenha posse e faça uso de 

seu conhecimento prévio, o qual diz respeito à situação que o 

exige, para conseguir obtê-la contundentemente. De modo 

que haja efetivação da compreensão, faz-se necessário, por 

parte do leitor, o reconhecimento dos eventos principais que 

elencam o texto lido, interligando-os através de uma 

correlação e assim possibilitando a apreensão destes com 

intuito de aplicá-los em situações e circunstâncias 

posteriores, agora como parte do conhecimento prévio. 
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Partindo para um panorama mais aprofundado, “A 

ativação do conhecimento prévio é, então, essencial à 

compreensão, pois é o conhecimento que o leitor tem sobre o 

assunto que lhe permite fazer as inferências necessárias para 

relacionar diferentes partes discretas do texto num todo 

coerente” (KLEIMAN, 2000, p. 25). Isso permite ao leitor 

tomar autonomia em sua leitura, não se conformando apenas 

com aquilo que está dado superficialmente, e instiga-o a 

vasculhar informações que uma leitura descuidada deixaria 

passar despercebida, ou também, a decifrar trecho 

complexos que fazem referência a outros textos ou 

acontecimentos. 

Também é importante o leitor possuir objetivos de 

leitura definidos. Tais objetivos são os responsáveis pela 

postura do legente diante do que for lido. Dependendo do 

tipo de leitura, estabelecer um objetivo específico para ela 

ajuda a se orientar em direção ao foco principal das ideias 

do texto e assim compreender melhor o que está lendo. Nas 

escolas, desenvolver objetivos torna-se complicado visto 

que esta: 

[...] não favorece a delineação dos objetivos 
específicos em relação a essa atividade. Nele 
a atividade de leitura é difusa e confusa, 
muitas vezes se constituindo apenas em um 
pretexto para cópias, resumos, análise 
sintática, e outras tarefas do ensino de língua 
(KLEIMAN, 2000, p. 30). 
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Partindo desse princípio, seguindo um exemplo, 

para que alguém leia Dom Casmurro de forma crítica e 

investigativa, com objetivo de desvendar a trama indo bem 

mais além da narrativa paranoica e tendenciosa de 

Bentinho, irá notar que o narrador dá pistas de que está 

equivocado quanto a suas convicções, trazendo dúvidas a 

veracidade dos fatos narrados sobre seu passado. 

2. O LETRAMENTO E SUAS 

SUBSEQUÊNCIAS 
Em nossa sociedade, a prática da leitura detém 

sumariamente um altíssimo valor em que a assiduidade desta 

é “vista de maneira positiva e sua ausência de maneira 

negativa” (SOUZA; COSSON, s/d, p.1). Partindo da relação 

da leitura/escrita com o meio social, chega-se ao conceito de 

letramento, como o: 

[...] resultado da ação de ensinar e aprender as 
práticas sociais de leitura e escrita; o estado 
ou condição que adquire um grupo social ou 
um indivíduo como consequência de ter-se 
apropriado da escrita e de suas práticas 
sociais. (SOARES, 2009, p. 39) 

Portanto, letramento diz respeito ao uso social da 

escrita em seus possíveis desdobramentos na conjuntura 

social. Na escola, tendo em conta que o letramento já 

começa a ser estimulado nas séries iniciais, há a recorrência 

errônea de associação de seu conceito ao de alfabetização, 

onde a consistência deste equívoco se dá pela ideia de 
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equivalência entre a prática de letrar ao ato de alfabetizar. 

Como forma de seccionar a especificidade de cada termo, 

Magda Soares (2004, p. 10) aponta que: 

[...] no quadro das atuais concepções 
psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas 
de leitura e escrita, a entrada da criança (e 
também do adulto analfabeto) no mundo da 
escrita ocorre simultaneamente por esses dois 
processos: pela aquisição do sistema 
convencional de escrita – a alfabetização 

– e pelo desenvolvimento de habilidades de 
uso desse sistema em atividades de leitura e 
escrita, nas práticas sociais que envolvem a 
língua escrita – o letramento. 

Sendo assim, enquanto na alfabetização é procurado 

ensinar ao aluno a decodificar e reproduzir o código 

linguístico, no letramento ocorre o incentivo da prática de 

ler e escrever, não de uma maneira única e restrita como se 

existisse apenas uma forma, mas estimulando o estudante, 

através do hábito da leitura e da escrita, a se relacionar com 

o texto, com suas produções subsequentes de tais leituras, 

de modo que projete uma conexão com suas práticas 

sociais, resultando no seu uso efetivo no âmbito social; no 

mundo que o cerca. 

[...] um indivíduo alfabetizado não é 
necessariamente um indivíduo letrado; 
alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e 
escrever; já o indivíduo letrado, o indivíduo 
que vive em estado de letramento, é não só 
aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que 
usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a 
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leitura e a escrita, responde adequadamente às 
demandas sociais de leitura e de escrita 
(SOARES, 2000, p. 39-40). 

A alfabetização é um processo cujo intermédio é 

característico do ambiente escolar e a este lhe é atribuído tal 

responsabilidade, ao mesmo tempo que, durante o período 

de “descoberta” da leitura pelo estudante, espera-se que a 

instituição também aja estimulando as práticas de 

letramento em seus alunos a partir do suporte de leitura 

oferecido neste meio, o chamado letramento escolar que diz 

respeito, segundo Rojo (2004, p. 1), às práticas “que 

interessam à leitura para o estudo na escola”. 

Na escola, com o intuito de preparar a criança para as 

diversas possibilidades de situações interacionais, são 

apresentados os gêneros, os tipos de textos e os veículos, 

estes últimos os quais servem de condutores para que o 

conteúdo chegue até o leitor ou ouvinte. Contudo, mais além 

do que a mera apresentação de simulacros desses textos 

seguidos de uma classificação listada, é ensinado como lê-

los, a sua utilidade na sociedade e o que carregam consigo 

que os diferem dos demais. Tendo em vista o papel da 

escola e seu caráter essencial para a formação do sujeito 

leitor e letrado, Soares (2004, p. 111) afirma que: 

[...] quanto mais longo o processo de 
escolarização, quanto mais os indivíduos 
participam de eventos e práticas escolares de 
letramento, mais bem-sucedidos são nos 
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eventos e práticas sociais que envolvem a 
leitura e a escrita. 

Seguindo a perspectiva do sujeito letrado como 

sendo aquele que possui a habilidade de relacionar as 

práticas sociais com a escrita, o letramento não fica restrito 

apenas ao âmbito escolar, embora a escola tenha grande 

participação e influência em estimular o exercício do 

letramento. 

Ao passo em que as atividades em meio social são 

inúmeras, os tipos de letramento seguem a mesma 

diversidade quantitativa; assim como o letramento escolar 

refere-se à prática do escrever e ler em meio ao âmbito 

discente, o letramento social de forma ampla faz relação ao 

contexto social particular vivenciado pelo indivíduo, o 

letramento digital importa à internet e às novas tecnologias 

e o letramento literário ocupa-se ao diálogo com textos 

literários que, segundo Cosson, “compreende não apenas 

uma dimensão diferenciada do uso social da escrita, mas 

também, e sobretudo, uma forma de assegurar seu efetivo 

domínio” (2006, p. 12). 

Tendo em vista as variadas divisões de domínios 

pertencentes à sociedade e que cada um deles possibilita a 

interação mediante às ações de leitura e escrita, Marcuschi 

(2001, p. 19) reitera que “[..] letramento não é o equivalente 

à aquisição da escrita. Existem ‘letramentos sociais’ que 
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surgem e se desenvolvem à margem da escola, não 

precisando por isso serem depreciados”. 

3. OS GÊNEROS TEXTUAIS COMO 

FERRAMENTA DE ENSINO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
A comunicação é um recurso interacional de grande 

relevância e de uso bastante corriqueiro que está inerente 

em nossa sociedade, tendo a linguagem como representante 

exponencialmente maior da interação humana, de forma que 

está atrelada intrinsicamente desde as mínimas até as mais 

complexas atividades presentes em meio social. Através da 

língua, o ser humano desenvolve os enunciados 

especificamente para se comunicar com os outros em 

diferentes situações, o que exige que para cada momento se 

altere o processo de enunciação, ou seja, os recursos 

empregados durante a comunicação para se dirigir e alcançar 

a compreensão do interlocutor. Bakhtin (1997, p. 279) 

esclarece isto afirmando que: 

Todas as esferas da atividade humana, por 
mais variadas que sejam, estão sempre 
relacionadas com a utilização da língua. Não é 
de surpreender que o caráter e os modos dessa 
utilização sejam tão variados como as 
próprias esferas da atividade humana, o que 
não contradiz a unidade nacional de uma 
língua. A utilização da língua efetua-se em 
forma de enunciados (orais e escritos), 
concretos e únicos, que emanam dos 
integrantes duma ou doutra esfera da 
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atividade humana. O enunciado reflete as 
condições específicas e as finalidades de cada 
uma dessas esferas, não só por seu conteúdo 
(temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela 
seleção operada nos recursos da língua — 
recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais 
—, mas também, e sobretudo, por sua 
construção composicional. 

Estas diferentes estruturas de composição e demais 

diferenciações entre os enunciados são estabelecidas pelos 

gêneros textuais, que, de acordo com Oliveira (2009, p. 14) 

“é, em suma, um modo próprio de dizer que revela quem fala 

e de que lugar fala”. Sendo assim, na educação, mais que 

conteúdos programados da base curricular da escola na 

disciplina de português, o ensino de gêneros textuais 

compreende uma função de extrema importância e ampla 

para o aluno no que se refere ao aprendizado da língua. 

Desde que nos constituímos como seres 
sociais, nos achamos envolvidos numa 
máquina sócio discursiva. E um dos 
instrumentos mais poderosos dessa máquina 
são os gêneros textuais, sendo que de seu 
domínio e manipulação depende boa parte da 
forma de nossa inserção social. 
(MARCUSCHI, 2008, p. 162) 

Tal competência está atribuída à relação 

estritamente profunda entre linguagem e os gêneros 

textuais. Sendo assim, para Marcuschi “[...] é impossível se 

comunicar verbalmente a não ser por algum gênero [...] É 

neste contexto que os gêneros textuais se constituem como 

ações sócio-discursivas para agir sobre o mundo e dizer o 
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mundo, constituindo-o de algum modo” (2005, p. 22). Por 

este pensamento, os gêneros tornam-se então representações 

comunicativas dos diversos eventos sociais interativos os 

quais exigem o uso da linguagem, e cada um possui 

características particulares que delimitam seu campo social 

de uso. 

Assim, Dias (2012, p. 5) constata que os gêneros 

textuais “materializam as ações comunicativas e estas é que 

são produzidas por determinada forma de organização social, 

o que reitera a idéia de Gêneros como produtos sociais”. 

Tendo em vista que atualmente há conhecimento de 

uma gama de gêneros, ganhando uma expansão através do 

advento da internet que agregou a este grupo os gêneros 

digitais, nos cercando em meio ao cotidiano o qual nos 

pertence; saber diferenciar os gêneros, reconhecê- los e 

fazer uso destes de modo adequado em variados momentos 

interacionais, seja escrito ou oral, é fator contribuinte “para 

que ele possa ser proficiente leitor e escritor de textos que 

lhes são exigidos no seu dia a dia” (BARBOSA; AMARAL, 

2011, p. 4). 

Desse modo, na escola, torna-se uma estratégia 

viável levar a interação dos gêneros com a sociedade para a 

sala de aula, sendo assim possível apresentar aos alunos os 

gêneros de tal modo que sejam exploradas suas 

características, situações sociais que o requerem e as 
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exigências que o subordinam. Ainda, diante de atividades a 

partir de análises dissecantes em textos cujo gênero está em 

estudo, é possível trabalhar o pensamento crítico, 

encorajando levantamentos de indagações e debates a 

respeito das práticas sociais do cotidiano e das relações com a 

aplicação do determinado gênero na obra analisada. A 

respeito disto, Lovato (2009, p. 

13) afirma que o uso de gêneros como ferramenta de ensino: 

possibilita aos professores levarem para a sala 
de aula não só atividades gramaticais com a 
língua e a linguagem por si mesmas, mas 
como meios de desvelar os valores e 
ideologias que estão subjacentes às diferentes 
práticas sociais. [...] A prática de ensino nas 
escolas por meio do trabalho com gêneros 
textuais, portanto, fornece aos alunos os 
conhecimentos lingüísticos e textuais 
necessários para atuar reflexivamente em 
diferentes atividades comunicativas, uma vez 
que os alunos estariam praticando e refletindo 
em sala de aula com base em textos originais 
que veiculam na sociedade. 

Tendo em vista a prática escolar com gêneros que 

circulam no meio social, torna-se mais efetivo pensar em 

selecionar os tipos de gêneros se adequam à demanda, por 

exemplo, sabendo que o cotidiano de uma criança ou 

adolescente difere de um adulto ou idoso em questão de 

atividades realizadas, gostos, rotina e também interesses de 

leitura, os gêneros que atendem às necessidades, e obtém 

retorno em produção e em compreensão em uma sala de 
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EJA podem não apresentar este mesmo quadro em uma sala 

de ensino regular e vice-versa (OLIVEIRA, 2009). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

deixam claro a importância de se buscar o domínio da 

língua em seu uso societário, juntamente com o 

aprimoramento da capacidade crítica do leitor diante do 

contexto da produção tanto pessoal quanto do outro, e associa 

também tal prática à aplicação apropriada dos gêneros nas 

situações discursivas. 

No trabalho com os conteúdos previstos nas 
diferentes práticas, a escola deverá organizar 
um conjunto de atividades que possibilitem ao 
aluno desenvolver o domínio da expressão oral 
e escrita em situações de uso público da 
linguagem, levando em conta a situação de 
produção social e material do texto (lugar 
social do locutor em relação ao(s) 
destinatário(s); destinatário(s) e seu lugar 
social; finalidade ou intenção do autor; tempo 
e lugar material da produção e do suporte) e 
selecionar, a partir disso, os gêneros 
adequados para a produção do texto, operando 
sobre as dimensões pragmática, semântica e 
gramatical (BRASIL, 1998, p. 49). 

De tal modo, em busca da eficácia do processo de 

aprimoramento da linguagem, da capacidade de 

comunicação com os outros, surge como opção o ensino 

tendo como base os gêneros textuais que possuem bastante 

relevância no contexto social dos estudantes, gêneros dos 

quais inconscientemente estes já fazem uso para se 
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relacionarem com o mundo e as pessoas que o cercam, o que 

já ocorre antes do ingresso na escola. 

Em sala de aula, o trabalho com gêneros de tal 

significância, simplicidade, de certa forma, e presença na 

realidade do aluno, com os quais este tem contato recorrente 

em sua vida, torna- se um artifício de incentivo para a 

prática da leitura, levando-se em conta opções vastamente 

possíveis como a Piada, a Paródia, as Histórias em 

Quadrinhos, o Poema e o Conto. 

Tomando como exemplo o Conto, como forma de 

aprofundamento de conceito e prática no ensino, este é um 

gênero textual característico por dotar uma tipologia de 

texto de cunho narrativo, bem como também por ter sua 

extensão reduzida diante de outras modalidades de 

narrativas. Assim, Fiourussi (2003. p. 103 apud GOMES; 

ALMEIDA, p. 3) conceitua este gênero da seguinte 

maneira: 

um conto é uma narrativa curta. Não faz 
rodeios: vai direto ao assunto. No conto tudo 
importa: cada palavra é uma pista. Em uma 
descrição, informações valiosas; cada adjetivo 
é insubstituível; cada vírgula, cada ponto, 
cada espaço – tudo está cheio de significado. 

Sendo assim, em comparação a gêneros como o 

Romance, o Conto adota uma postura mais concisa, direta, 

abordando o enredo de modo mais focado. Como este é um 

gênero de extensão mais reduzida, em tese, possui menos 
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personagens e variações de ambiente, entretanto, isto não o 

diminui em questão de qualidade pois sua narrativa pode 

apresentar detalhes minuciosos, instigantes, reveladores e de 

suma relevância para o entendimento final da obra. 

Por tais características, acabam funcionando como 

contribuinte para a imersão do aluno dentro de um tipo de 

leitura simples, de certo modo, que possui uma variedade de 

temas possíveis serem abordados, como a fantasia, 

comicidade, o drama, o terror, ou mesmo o cotidiano natural 

da vida, podendo assim abranger um público munido dos 

mais vastos gostos. Tais recursos atrativos acabam tornando 

o gênero textual conto um meio estimulante do aluno leitor 

inexperiente à entrada no mundo dos livros. No meio 

escolar, Araújo (2015, p. 4) afirma que “sua natureza 

condensada permite uma leitura mais rápida e resultados 

interpretativos mais positivos”. 

Tendo o Conto como objeto, no ensino 

fundamental, com o intuito de contribuir para o 

desenvolvimento do hábito de leitura nos alunos juntamente 

com a capacidade crítica, podem se organizar rodas de 

leitura que consistiriam na contação da história para todos 

os presentes com direito à ambientalização e entonações 

diferenciadas no decorrer da leitura e, a seu fim, 

acompanhada de uma sabatina interativa entre as crianças 

contendo perguntas relacionadas ao conteúdo da obra lida. 
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Tal atividade contribui para o aprendizado escolar e também 

reflete na vida social da educando, como afirma Braun e 

Viana (2010 apud DIAS, 2017, p. 5): 

[...] os alunos aprendem a estabelecer 
diferenças entre o oral e o escrito, 
desenvolvem o prazer em ler [...] apreciam a 
beleza da linguagem, aprendem e 
compreendem metáforas, ampliam 
vocabulário, descobrem os diferentes 
ilustradores e seus estilos, percebem 
diferentes tempos e espaços do mundo, tiram 
conclusões, relacionam ideias, enfim, 
realizam inúmeras aprendizagens e constroem 
variados conhecimentos. 

Estas contribuições referidas diante da atividade 

interacional de roda de leitura são baseadas nos objetivos 

dos PCNs (1998) relativos à formação de leitores assíduos, 

que tratem a leitura como algo prazeroso e corriqueiro 

desde as séries iniciais, o que, como anteriormente 

mencionado, agrega à constituição do letramento do 

discente e de seu criticismo em sua visão de mundo. 

Desenvolver plenamente o hábito de ler no aluno é, então, 

uma tarefa de imensa relevância da parte do professor, a 

quem cabe o estabelecimento de estratégias contundentes 

para garantir a efetividade da prática leitora. 

Para tornar os alunos bons leitores — para 
desenvolver, muito mais do que a capacidade 
de ler, o gosto e o compromisso com a leitura 
—, a escola terá de mobilizá-los internamente, 
pois aprender a ler (e também ler para 
aprender) requer esforço. Precisará fazê-los 
achar que a leitura é algo interessante e 
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desafiador, algo que, conquistado plenamente, 
dará autonomia e independência. Precisará 
torná-los confiantes, condição para poderem 
se desafiar a “aprender fazendo”. Uma prática 
de leitura que não desperte e cultive o desejo 
de ler não é uma prática pedagógica eficiente. 
(BRASIL, 1998, p. 17). 

Dessa forma, a leitura surge como uma prática 

libertadora, de tal modo que seu domínio e ocorrência 

significativa na vida do estudante garantem a ele 

autossuficiência, para questionar, fazer suposições, indagar 

e debater perante as informações concebidas a partir da 

apropriação do texto lido. 

4 ANÁLISE DE DADOS 

No capítulo que segue será abordado acerca da 

visita pedagógica realizada na Unidade Escolar Rio Longá 

tendo por turmas da 3° e 4° série da referida instituição. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

A instituição recebeu o projeto desenvolvido para a 

produção do artigo fora a Unidade Escolar Rio Longá, 

localizada na cidade de Caxingó no estado do Piauí, cujo o 

endereço é rua x no povoado entre caatingas. 

O espaço escolar é proporcional à quantidade de 

turmas e alunos, levando em conta suas respectivas idades, 

estas variando de 4 a 10 anos. Possui um prédio composto 

apenas pelo térreo este contendo salas de aula, espaço de 
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recreação, secretaria, coordenação pedagógica, banheiros e 

cantina. A escola atende a apenas às modalidades de ensino 

fundamental menor e infantil, sendo estas atendidas pelo 

turno da manhã e tarde. 

A situação estrutural da escola não deixa a desejar, 

tendo um ambiente de cores neutras, bem arejado e 

arborizado. As salas de aula não são climatizadas, porém há 

uma boa disposição de janelas, o que possibilita maior 

circulação de ar e proporciona a claridade necessária aos 

alunos. A instituição possui três banheiros, sendo dois 

adaptados e destinados ao uso restrito das crianças e apenas 

um para o uso dos funcionários. 

Os espaços de recreação são ao ar livre, sendo um 

desse coberto, com piso em cerâmica e outro em areia, 

porém sem cobertura. A cantina funciona diariamente e é 

um ambiente higienizado e com boa organização. 

4.2 AS TURMAS 
As turmas que receberam a aplicação de pesquisa 

foram a 3° e 4° série do Ensino fundamental, do turno 

matutino. A intervenção correspondeu a duas etapas, 

consistindo primeiramente na leitura interativa e 

interpretação do conto “A Primavera da Lagarta” (1984) da 

escritora Ruth Rocha e por fim a produção de desenhos 

referentes às personagens e a moral da história, treinamento 

com isso a coordenação motora, o senso crítico e a 
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criatividade de cada aluno. A afinidade do gênero conto ao 

público infantil fez com que a atenção dos alunos fosse 

maior, ocasionando assim uma roda de conversa embasada 

na história e nos valores sociais e morais que esta contém. 

4.3 A OFICINA 
A oficina, realizada em grupo como atividade 

referente à disciplina de Prática pedagógica, fora 

desenvolvida nas duas turmas, sendo dividida em dois 

momentos. No primeiro momento houve a apresentação do 

conto a ser trabalhado e sua leitura. O conceito deste, envolto 

à sociedade brasileira, se define por uma narrativa a qual 

formula um ambiente de acontecimentos fantásticos e de 

seres místicos ou concretos. O crítico e teórico brasileiro 

Anatol Rosenfeld dá a definição de conto como toda e 

qualquer obra escrita em prosa, a qual se encaixe no gênero 

épico, porém de curta extensão. 

O mundo objetivo (naturalmente imaginário), 
com suas paisagens, cidades e personagens 
(envolvidas em certas situações), emancipa-se 
em larga medida de subjetividade do narrador. 
Este geralmente não exprime os próprios 
estados da alma, mas narra os de outros seres. 
Participa, contudo, em maior ou menor grau, 
dos seus destinos e está sempre presente 
através do ato de narrar. Mesmo quando os 
próprios personagens começam a dialogar em 
voz direta é ainda o narrador que lhes dá a 
palavra, lhes descreve as reações e indica 
quem fala [...] (ROSENFELD, 2011, p. 24). 
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No segundo, houve a interpretação da história 

pelos alunos e a produção de desenhos tendo como tema a 

personagem a qual mais lhe chamou atenção. A maioria das 

produções se voltaram para o seguinte trecho: 

[...] Estão procurando a lagarta da amoreira? 

Estamos sim. Aquela horrorosa, comilona. 

E a borboleta bateu as asas e falou: Pois, sou 
eu. 

Não é possível! Não pode ser verdade! Você é 
linda! 

E a borboleta sorrindo explicou: 

Toda lagarta tem seu dia de borboleta, é só 
esperar pela primavera. 

(ROCHA, 1999, p. 11) 

É importante ressaltar o conhecimento prévio de boa 

parte das crianças perante o conto trabalhado. O 

aproveitamento da oficina apresentou-se de maneira evidente 

no momento antes do encerramento, no qual muitos educandos 

expressaram seu apresso pela leitura. 

A produção foi o momento de externalizar os sentidos 

formados a partir do momento lúdico de leitura coletiva, o que 

resultou em ótimos trabalhos que simbolizaram o entendimento 

da história, de seu conteúdo e de sua mensagem. Cada desenho 

demonstrou-se rico dos sentidos produzidos em conjunto com o 

conhecimento de mundo habitante em cada um deles, o que 
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resultou em produções diferenciadas, mas dotadas da 

diversidade cultural da realidade particular de cada um deles. 

No fim, desta forma produções artísticas podem ser 

aproveitadas em sua extensão como tarefa escolar, visto que o 

foco não está na estética ou em técnica de desenho ou pintura, 

mas sim na capacidade de externalizar o conhecimento 

adquirido em seu modo de visualizar o mundo 

No que tange as professoras, foi direcionado a elas 

algumas questões em relação ao trabalho aplicado dentro da 

oficina, a forma como este foi posto em prática e sobre o 

resultado percebido e a posição das mesmas sobre a oficina 

diante da prática que fazem em sala de aula. 

Quando a professora 1 foi questionada sobre a 

importância do projeto oferecido pela oficina, informou que: 

Professora 1: Achei muito importante o 
projeto de trabalho com o gênero conto, pois 
estimula cada vez mais o hábito da leitura 
prazerosa entre os alunos. 

Quanto a professora 2, ao ser questionada se havia 

considerado importante a oficina realizada, a prática com a 

turma e se utilizava o gênero conto em suas aulas: 

Professora 2: Considero muito importante a 
utilização de contos em sala para despertar o 
interesse e o gosto pela leitura no aluno. A 
leitura de contos em nossas aulas é bem 
recorrente, porém, é importante instigar cada 
vez mais o educando para que este possa 
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desenvolver cada vez mais seu senso crítico e 
moral. 

Nessa perspectiva, podemos perceber que o gênero 

textual conto ainda é plenamente utilizado em meio às 

atividades escolares e também se apresenta como ferramenta 

fundamental para o ensino da leitura e para o incentivo desta, 

visando assim maior interesse e gosto dos alunos pelo ato de 

ler. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
É de grande importância o desenvolvimento de 

estratégias que possibilitam uma aproximação mais 

proveitosa entre a criança, leitor inexperiente, a leitura e sua 

prática, de modo que a partir de sua imersão no mundo dos 

livros esta, capacitando-se a atingir ao patamar de estudante 

leitor, pudesse desenvolver um melhor domínio da língua 

materna, aprimorar suas práticas de letramento e por 

consequência se tornar um sujeito crítico, que apto de suas 

capacidades, relaciona-se efetivamente no mundo e interage 

através dos elementos escritos que o constroem; hábil a 

interpretar a realidade com base em um diálogo através da 

leitura e, posteriormente, de discussões sustentadas sobre 

ela com os outros. 

Para a efetivação do hábito de ler, os gêneros 

textuais de caráter simples, reduzidos e de fácil compreensão 

aparecem como grandes auxiliadores, tendo em vista sua 
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presença na vida social do aluno o que atribui a este certa 

familiaridade e uma abordagem mais proveitosa ao contato 

com eles na escola. Na pesquisa em questão, o gênero textual 

conto demonstrou atender a essa necessidade de leitura 

apresentando eficácia em sua utilização com as crianças. 

Diante do que foi exposto, é possível perceber que os 

contos são utilizados há muito tempo como ferramenta não 

só para o entretenimento, mas também para o aprendizado e 

na iniciação da leitura. A forma na qual o gênero conto fora 

apresentado na oficina fez alusão às atividades primordiais 

destes, as contações de histórias, uma vez que previamente 

houve a explanação oral do texto de Ruth Rocha, A 

Primavera da Lagarta, havendo o diferencial da 

participação crítica dos alunos. 

A acessibilidade deste gênero ao público infantil faz 

com que este se apresente de maneira mais atrativa e que 

com isso haja maior incentivo à leitura, levando em conta 

elementos estruturais como textos de curta extensão, 

linguagem simplificada, a presença de enredo fantástico, 

pouco complexo e a existência de personagens infantis e ou 

animalescos. Pode-se observar no conto trabalhado a 

presença de cantigas originalmente infantis, como as frases 

“um, dois, feijões com arroz...”, “três, quatro, feijão no 

prato” presentes na página oito. 
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Por fim, constata-se que a metodologia da prática leitora 

deve ser direcionada para a efetiva inserção da criança no 

mundo da leitura, não importando de fato qual gênero em si 

resultou tal feito, apenas atento se este gênero textual está 

sendo usado de forma que atenda às necessidades presentes 

na comunidade e se sua prática ocorre contundentemente 

para fins interacionais, interpretativos e de estímulo crítico. 
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RESUMO 
O presente artigo tem por finalidade compreender a 

importância da produção textual no processo de 

alfabetização nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Apresenta discussões do processo de desenvolvimento da 

escrita pela criança, evidenciando como o senso crítico e 
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criativo, o prazer pela leitura, escrita e o desenho são 

desenvolvidos a partir das produções textuais dos alunos. O 

estudo é pesquisa do tipo Bibliográfica e articula obras de 

autores, como Almeida (2001), Ferreiro (1999), Jolibert 

(1994), que discutem o embasamento teórico- descritivo 

sobre a produção de texto nas séries iniciais. A abordagem 

utilizada é a Pesquisa Qualitativa a fim de averiguar a 

importância da produção textual no procedimento de 

alfabetização e como esta desenvolve as potencialidades, 

habilidades, o senso crítico e criativo dos alunos. O trabalho 

explicita o potencial da produção textual na alfabetização 

com destaque a função dos professores como protagonistas 

no desenvolvimento do interesse e prazer pela escrita no 

âmbito escolar. Pretendemos, com a pesquisa, compreender 

a produção textual como uma prática social de linguagem, 

onde para participar efetivamente da sociedade como 

cidadão da cultura escrita é necessário sermos capazes de 

escrever textos e em que a vida escolar exige do aluno 

adaptação e determinadas mudanças, tendo como foco 

central apropriação da leitura e da escrita, aspectos 

imprescindíveis no processo de alfabetização e letramento 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Palavras-chave: Produção textual. Alfabetização. Escrita. 
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PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: 

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO 

LETRAMENTO E ALFABETIZAZÃO. 
Maria Deuzimar de Castro Silva Rodrigues91 

Este trabalho tem como proposta socializar o Projeto de 

Pesquisa intitulado Programa Mais Educação: processo de 

construção do letramento e alfabetização, em andamento, 

pelo Programa de Mestrado Profissional da Faculdade de 

Ensino Superior do Nordeste – UNIFUTURO, em parceria 

com a Flórida Christian University. O Programa Mais 

Educação – PME é desenvolvido pelo Governo Federal com 

o apoio dos estados, municípios brasileiros e distrito 

federal. Estee apresenta como meta promover a ampliação 

de espaços, tempos e oportunidades educativas, numa ação 

conjunta entre escola, família, comunidade e o poder 

público, oportunizando a uma classe menos favorecida de 

crianças, adolescentes e jovens, o direito de aprender, no 

âmbito da escola e em outros espaços de aprendizagens, no 

contra turno escolar. O projeto de pesquisa apresenta como 

                                                             
91 Pedagoga, especialização em Educação, área de 
Concentração Ensino Aprendizagem pela UFPI, Supervisão 
Escolar, ISEAF, Docência na Escola Tempo Integral, UFPI 
e Educação Global Inteligências Humanas e Construção da 
Cidadania, UNIFUTURO, d-castrosilva@hotmail.com, 
2018. 
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foco investigativo as dificuldades encontradas pelos 

monitores em trabalhar os processos de alfabetização e 

letramento nesse Programa, em 8 (oito) escolas públicas 

estaduais, distribuídas nos municípios de Luís Correia, 

Buriti dos Lopes, Cocal e Parnaíba. Os sujeitos deste estudo 

acadêmico serão 14 (quatorze) monitores que colaboraram 

no ano de 2016, na atividade de alfabetização/letramento, 

nessas escolas pesquisadas. Esta pesquisa tem como 

objetivo geral conhecer o processo de 

alfabetização/letramento no Programa Mais Educação dos 

aprendentes das escolas do Ensino Fundamenta II da 1ª 

Gerência Regional de Educação da cidade de Parnaíba 

Piauí. A pesquisa é de natureza básica com abordagem do 

problema mista e quanto aos seus objetivos é exploratória e 

descritiva. Com relação aos seus procedimentos técnicos 

será bibliográfica, documental e ainda uma pesquisa de 

campo. Como instrumento de coletas de dados, terá a 

aplicação de um questionário fechado direcionado aos 

aprendentes e uma entrevista estruturada junto aos monitores 

e professores regulares de português. Para fundamentar a 

investigação apresentamos alguns teóricos, Teixeira (1994; 

2007), Moll (2012; 2014), Gadotti (2013) e os Manuais 

Operacionais de Educação Integral (2012; 2013; 2014), 

Portaria Normativa Interministerial n 17 (2007) e Decreto n 

7.083 (2010). Com relação à alfabetização e letramento, traz 

alguns autores referenciais na área, como Soares (1998; 
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2006; 2017), Ferreiro (2011), Ferreiro e Teberosck (1995) e 

Freire (2017) e a estrutura metodológica em Medeiros 

(2017), Marconi e Lakatos (2015), Costa e Costa (2015) e 

Sampiere (2013). Ressalto a importância de pesquisar esta 

temática pelo índice de analfabetismo crescente no país e 

neste Programa a referida atividade é obrigatória e é 

contemplada por meio do Macrocampo Acompanhamento 

Pedagógico. O estudo é relevante, pois possibilitará aos 

professores a refletirem sobre a necessidade de 

reformulação das metodologias usadas no processo de 

alfabetização/letramento, como também, servirá de suporte 

para futuras pesquisas acadêmicas, auxiliando estudantes, 

professores e pesquisadores a melhor compreenderem o 

desenvolvimento linguístico dos aprendizes. 

Palavras-Chaves: Programa Mais Educação. 
Alfabetização/Letramento. Aprendentes. 
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RESUMO 
O presente artigo tem por finalidade fazer uma reflexão 

acerca da importância da utilização de jogos matemáticos 

como estratégia desencadeadora do processo de 

aprendizagem de alunos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. O estudo adota a contribuição de diversos 

autores por meio de revisão bibliográfica, como Borin 

(1998), Piaget (1978), Vygotsky (1984), entre outros que 

tratam acerca da temática. O uso de jogos na sala de aula 

pelo professor de Matemática é um recurso pedagógico que 

tem apresentado bons resultados, pois gera um melhor 

entendimento e fixação dos conteúdos escolares pelos 

alunos. A partir do pensamento dos autores pesquisados, o 
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artigo explicita o potencial dessa ferramenta pedagógica na 

socialização de conhecimentos, dúvidas, experiências e 

efetivação da organização do pensamento, tendo em vista 

que o mesmo é elaborado na interação da criança com o 

meio que a cerca. As discussões evidenciam a necessidade 

de o professor construir em sala de aula um clima 

acolhedor, onde os alunos se sintam motivados a participar 

das atividades não tendo medo de expor suas ideias, 

principalmente de errar. Possibilitando assim, que 

encontrem significado nas atividades realizadas e não mais 

enxerguem a matemática apenas como uma disciplina 

repleta de cálculos que de nada são úteis para o dia-a-dia, 

mas sim uma ciência prática, dinâmica e agradável. 

Pretendemos, portanto, com este trabalho possibilitar 

reflexão acerca da relevância do uso de jogos como subsídio 

ao processo de ensino-aprendizagem da matemática nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental e desenvolvimento da 

autonomia nessa etapa escolar. 

Palavras-chave: Matemática. Ensino Fundamental. Jogos 
pedagógicos. 
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RELATO DE CASO: CO-PARTICIPAÇÃO 
DA FEIRA DE CIÊNCIAS NO ENSINO E 

APRENDIZADO DOS ALUNOS DE ENSINO 
MÉDIO EM UMA ESCOLA PÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE PARNAIBA-PIAUÍ 
 

Julia Gabriela Rodrigues de Oliveira 

Universidade Federal do Piauí;  

Campus Ministro Reis Velloso 

  julia.jgro@gmail.com. 
 

Foi realizado em novembro de 2018 uma feira de ciências 

na escola Liceu Parnaibano de Parnaíba. O evento foi aberto 

ao público em geral e teve a participação de todos os alunos 

do ensino médio da citada escola. Foram expostas mais de 

30 experiências. As experiências foram avaliadas por 

professores da instituição escolar. A finalidade da Feira de 

Ciências foi incentivar a criatividade e a reflexão dos 

estudantes através da realização de experimentos, 

desenvolvimento e apresentação de projetos científicos. E 

teve como objetivos possibilitar a integração entre 

professores e estudantes da região de modo a ampliar as 

relações, visto que a feira foi aberta ao público e todas as 

escolas públicas foram convidadas, promovendo a 

integração entre as instituições de ensino do município de 

Parnaíba. Esta pesquisa analisou o relato de um grupo de 
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cinco alunos participantes na feira de ciências na realização 

do experimento de extração de DNA bucal humano. Através 

dos dados obtidos por meio de questionário aplicados aos 

alunos foi possível constatar que os estudantes 

reconheceram na feira de ciências uma maneira mais ativa e 

prazerosa de aprender tendo em vista “o sair do cotidiano e 

a mesmice da sala de aula, onde o professor repassa o 

conteúdo, quase sempre de forma oral”, sendo assim 

relatado pelos integrantes do grupo. Houve também um 

maior envolvimento no processo de aprendizagem, bem 

como um meio de propiciar e possibilitar o 

desenvolvimento de competências e habilidades de forma a 

contribuir para o convívio social entre os alunos e 

professores. A escola tem em sua função, ser uma 

instituição social, responsável por promover a formação de 

um cidadão, através de processos de ensino, aprendizagem e 

informação, bem como “um ambiente que oportunize ao 

aluno momentos para se expressar, formular ideias, ter 

atitude, desenvolver conceitos, autonomia e curiosidade”. 

Através dos relatos dos alunos pode-se observar que a 

realização da feira contribuiu para todos os requisitos acima 

citados, que os alunos relataram que foram feitas várias 

pesquisas para realização do experimento de extração de 

DNA. Sendo também relatado por todos os componentes do 

grupo aqui estudado que a melhor forma de aprender é 

“fazendo”, o que concordou com o idealizador John Dewey 
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que defende a educação como um processo de reconstrução 

e reorganização das experiências adquiridas e que irão 

influenciar as experiências futuras, defende que tudo são 

experiências e possibilidades na educação pelo 

envolvimento do aprendiz na atividade. 

Palavras-chave: Educação.Ciências.Escola. 
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A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO 

OBSERVACIONAL PARA A FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES: UM ESTUDO DE 

CASO EM ESCOLAS DE PARNAÍBA, PIAUÍ 

Andressa Freitas dos Santos Barreto; Graduanda em 
Ciências Biológicas na Universidade Federal do Piauí, 

Campus Ministro Reis Velloso; 
andressa17s2freitas@gmail.com 

 

O Estágio Observacional é compreendido como um método 

que proporciona experiência prática, aproximando o 

acadêmico da realidade de sua área de formação 

contribuindo assim, na compreensão das diversas teorias 

que conduzem ao exercício da sua profissão. O presente 

trabalho tem por objetivo socializar as contribuições das 

atividades docentes observadas durante o Estágio 

Supervisionado II do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas da Universidade Federal do Piauí – CMRV, em 

duas escolas públicas da cidade de Parnaíba, Piauí. O estágio 

observacional foi realizado entre agosto e novembro de 

2018, nas Escolas: Unidade Escolar Edison Cunha, com 

séries finais de Ensino Fundamental, e no Colégio Liceu 

Parnaibano com turmas de Ensino Médio, nos turnos manhã 

e tarde. O estágio, sob uma visão geral, criou condições 

ideais para uma plena mudança de postura do estagiário 
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perante à escola, possibilitando momentos de reflexão, 

aprendizagens, construção de uma memória interior 

relacionada ao processo de ensino-aprendizagem. O estágio 

observacional, prepara alunos estagiários para os próximos 

estágios, levando os mesmos a terem contato com a 

realidade escolar, este contato é indubitavelmente 

importante, pois permite ao futuro professor ter uma breve 

noção das adversidades que serão encontradas no decorrer 

deste caminho a ser trilhado, não somente adversidades, mas 

como também permite mostrá-lo a satisfação que se faz 

presente na vida de quem é responsável por ser um agente 

construtor de conhecimentos, sejam estes estudantis ou 

morais. 

Palavras-chave: Observação. Experiência. Aprendizagem. 
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Educar pela Pesquisa : A Iniciação Científica 
Júnior como ferramenta no processo de ensino 

aprendizagem na educação básica e a 
formação de novos pesquisadores nos 

Institutos Federais de Educação Ciência e 
Tecnologia. 

Ivaldo Freitas Cardozo92 

  

RESUMO 

Partindo da ponte entre a ciência e a formação cidadã, a 
pesquisa científica é, de longe, o mais brilhante alicerce 
para a evolução do conhecimento humano. Desde logo, para 
a pesquisa assumir esse papel, é necessária a atitude política 
do indivíduo enquanto ser social. A característica 
emancipatória da educação evidencia-se na consciência 
crítica que assumem os educandos perante a si mesmos e a 
suas realidades quando confrontados com questões 
problemáticas. Nas instituições educacionais brasileiras há 
uma necessidade de tornar a pesquisa cotidiana, tanto para o 
professor quanto para o aluno. Em vista disso, cada dia que 
passa torna-se cada vez mais evidente a proximidade entre o 
conhecer e o intervir. Sabe-se hoje que é próprio da educação 
básica em qualquer que seja seus níveis e subníveis, a 
pesquisa como especificidade. Diferentemente de outros 
espaços educativos, a educação escolar faz e refaz-se na 
pesquisa e nas suas mais variadas aquisições. Para tanto, 
este estudo tem por objetivo explanar qual é a importância 

                                                             
92 Aluno. Bolsista PIBIC Jr. Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Piauí - Campus Parnaíba. Email: 
ivaldof673@gmail.com 
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da Iniciação Científica no processo de produção do 
conhecimento dos estudantes do ensino médio-integrado da 
rede federal de educação profissional científica e 
tecnológica, bolsistas do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científica Júnior (PIBIC Jr) do IFPI Campus 
Parnaíba, além de apresentar a vivência da iniciação 
científica no ensino médio como ferramenta do fazer 
educacional na educação básica. A experiência contribui 
para aprendizagem teórica e prática dos pesquisadores, 
favorecendo na produção científica e aquisição de novos 
conhecimentos. Durante a iniciação científica, os bolsistas 
assumem um objeto de estudo, participam da leitura crítica 
de artigos científicos, análise de documentações, discussões, 
experiência de campo, e estudos bibliográficos dentro do 
eixo temático acerca do qual se propôs o projeto de 
pesquisa. O questionamento reconstrutivo surge como etapa 
primordial desse processo, visando instigar os educandos a 
assumirem uma posição política em face de sua realidade 
vivenciada. Nesse contexto, o PIBIC Jr torna possível aos 
estudantes da educação básica um subsídio financeiro para 
que o aluno possa se dedicar mais intensamente à 
investigação. A aplicação demonstra que esta abordagem 
traz ganhos significativos no desenvolvimento dos 
estudantes. Sabe-se hoje que a iniciação científica agrega 
valores essenciais na formação básica, principalmente no 
que se refere à capacidade de tomada de decisões e 
raciocínio crítico visando novas alternativas que busquem o 
progresso das sociedades. 

PALAVRAS  CHAVE: Educação, ensino, pesquisa, 
iniciação científica, criticidade, conhecimento, progresso. 
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O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E 

O FRACASSO ESCOLAR NA 

PERSPECTIVA DE CRIANÇAS EM 

SITUAÇÃO DE POBREZA 

Autor(a): Eugenia Nogueira Barros 

Coautores: Paula Patrícia de Araújo Nogueira;  

Ohana Gomes Dourado Barros 

 

RESUMO: 
Atualmente o Brasil enfrenta o grande desafio de 

tornar a alfabetização nas séries inicias uma etapa eficiente, 

visto que esta é uma das principais etapas para o 

desenvolvimento das habilidades e competências que 

possibilitará ao aluno alcançar o sucesso ou o fracasso 

escolar. Quando entramos em uma escola pública e voltamos 

nossa atenção para alunos que frequentam as últimas séries 

do Ensino Fundamental, percebermos que algo de errado 

está acontecendo, pois é alta a percentagem de educandos 

que não possuem as habilidades da leitura e da escrita, ou se 

possuem são reconhecidos como analfabetos funcionais, 

pois não compreendem o que leem. 

O fenômeno do fracasso escolar é uma 

realidade vivenciada pelas escolas públicas do Brasil. 

Logo, são vários os motivos que autores e pesquisadores 
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elencam como possíveis causas para tal fenômeno, dentre 

eles: a ausência da família na escola; a falta de interesse 

dos alunos; as questões socioeconômicas; a realidade 

vivenciada na Educação Infantil; entre outras. Deste modo o 

objetivo deste trabalho é levantar questionamentos e 

reflexões acerca do fracasso escolar na escola investigada, 

assim como suas causas e fatores que contribuem para a 

existência desse problema que assola a educação brasileira 

ao longo de vários anos, agravando se gradualmente, o que 

é claramente visível diante do cenário da realidade 

educacional em nosso país. 

VIVENCIAS E EXPERIENCIAS NO 
COTIDIANO ESCOLAR 

Durante a estada na escola, foram feitas 

observações em vários espaços. A sala de aula do 1º ano, foi 

o foco principal, já que se pretende compreender quais as 

possíveis causas que levam alunos a fracassar com relação 

aos estudos. Após observações nas outras séries, como o 3º, 

4º e 5º anos, foi notório que quando os alunos saem do 1º 

ano sem desenvolver as competências correspondentes a sua 

idade/série ele apresenta dificuldades de aprendizagem em 

relação aos conhecimentos que o aguardam nas séries 

posteriores. 

Foi possível também observar em nosso campo de 

pesquisa, muitas crianças que vivenciam problemas 
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familiares e assim vez ou outra são tiradas da escola ou 

porque os pais se separam, ou porque o pai foi preso, ou 

porque a família vai se mudar do bairro. Sendo assim fica 

claro que nem sempre a escola e em consequência o estudo, 

denotam a importância que deveriam ter no cotidiano das 

camadas mais pobres da população. 

Os dados retirados da escola campo que fez 

parte desta pesquisa foram coletados em uma escola pública 

da rede municipal de ensino de Parnaíba-PI, localizada na 

área urbana, numa comunidade de baixo poder aquisitivo, de 

costumes e valores diversificados, tornando-se uma vez por 

outra, uma comunidade com auto nível de desemprego, 

levando em consideração que as atividades econômicas da 

comunidade são as mais diversas, desde o comércio, o 

artesanato, a lavoura e o trabalho autônomo, as famílias 

vivem em busca do trabalho diário para manter a renda 

familiar básica. 

Entendendo que o professor exerce um papel 

fundamental na formação do sujeito, e que a formação 

docente deve alicerçar a prática desse profissional, é que 

ressaltamos a importância da formação continuada, 

principalmente para àqueles que se dedicam à alfabetizar, 

haja vista que este, trata-se de um processo complexo, 

dinâmico e requer que o professor desenvolva mobilidade 

reflexiva acerca de sua prática. Pois: “não se constrói por 

acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), 
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mas sim através de um trabalho de reflexidade crítica sobre 

as práticas e de (re) construção permanente de uma 

identidade pessoal” (NÓVOA93, 1997, p. 25) 

Durante toda a pesquisa aplicamos questionários 

com as professoras, registramos conversas informais e 

aplicamos testes de escrita e leitura com os alunos. Nos 

questionários obtivemos informações quanto aos métodos já 

foram utilizados pelos professores durante os três anos que 

percorre o processo de alfabetização das crianças. Nas 

respostas de alguns professores, percebemos uma 

disparidade quanto ao método, pois ao invés de apresentar 

um método a professora descreveu os recursos que procura 

utilizar. 

A professora do 2º ano, ao ser questionada 

quais os métodos que ela já havia utilizado, a mesma 

afirmou que utiliza o “Método das 7 semanas (tradicional) e 

Usando as palavras do dia (dentro do texto)” (Professora S.). 

Perguntamos também qual o método que ela utiliza 

atualmente e nos respondeu dizendo “contando história, 

leitura de pequenos textos, estudo da palavra, a escrita e o 

som” (Professora S.). Quando pedida para falar um pouco 

sobre o método utilizado ela tornou a repetir “leitura de 

texto, rodinha de conversa, estudo da palavra chave dentro 
                                                             

93 NÓVOA, Antônio (Coord.). Os professores e a sua 
formação. 2 ed. Lisboa: Dom Quixote, 1997. 
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do texto, a escrita, o som da palavra.” (Professora S.) O 

método de ensino desta professora está mais voltado para o 

sintético. 

Quando perguntamos o que ela considera 

importante para alfabetizar os alunos, nos respondeu: 

“Paciência, autoridade, vontade.” (Professora S.) Sempre 

enfatizando “a falta de acompanhamento da família, as salas 

numerosas e crianças repetentes”, como maiores 

dificuldades para obter a alfabetização de seus alunos. Com 

isso, percebemos a importância que a reflexão tem sobre a 

ação do docente em sala de aula. Segundo Freire94: 

[...] na formação permanente dos professores, 
o momento fundamental é o da reflexão crítica 
sobre a prática. É pensando criticamente a 
prática de hoje ou de ontem que se pode 
melhorar a próxima prática. O próprio 
discurso teórico, necessário à reflexão crítica, 
tem de ser de tal modo concreto que quase se 
confunda com a prática. (1996, p. 43-44). 

Portanto, quando o professor reflete sobre sua 

prática, está buscando em sua ação possibilidades de melhor 

desenvolver o processo de ensino aprendizagem de seus 

alunos, pois é nesse processo de ação-reflexão-ação que o 

professor pode superar juntamente com o meio em que está 

                                                             
94 FREIRE, P; SHOR, I. Medo e Ousadia: o cotidiano do 
professor. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996 



21	EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1209 

inserido, as dificuldades que permeiam o seu trabalho 

docente. 

De acordo com o discurso dos professores, o 

fracasso escolar é um fenômeno que ocorre por conta da 

ausência da família na escola, da falta de interesse do aluno 

em aprender, da falta de estímulos culturais, e a mais nova 

responsável é a Educação Infantil. Os professores 

alfabetizadores apontam a Educação Infantil como a 

principal responsável pelo fracasso dos alunos nos 

processos de alfabetização, pois para eles, a criança só 

aprende quando já vem semialfabetizada e com suas 

habilidades motoras, cognitivas e afetivas prontas para dá 

continuidade à alfabetização. O fato é que continua a busca 

pelos culpados e há sempre a quem culpar, entretanto, o 

professor se isenta de qualquer responsabilidade quando o 

assunto é o insucesso dos alunos. 

Todavia, percebemos que há uma relevante 

diferença entre turmas onde o professor se mostra 

comprometido com sua prática, interessado nos saberes dos 

alunos, quando ele é incentivador do gosto pela leitura, 

quando ele é leitor, e quando ele está sempre buscando e 

pesquisando para aprimorar suas práxis pedagógica. 
Palavras chave: Educação. Pobreza. Fracasso escolar 
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A RELEVÂNCIA DA LEI Nº 10.639/2003 
PARA ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO NA 

CIDADE DE PARNAÍBA 
 

Dalva de Araujo Menezes Karla Adriana Batista de Jesus 

Raimunda Rosilda Sales Dias 

RESUMO 

Este estudo tem o intuito de trazer uma breve apresentação 
de uma pesquisa que ainda será desenvolvida, e tem como 
tema central a Lei nº 10.639/2003 e seu impasse nas escolas 
da educação básica de Parnaíba – PI. Dessa maneira, surge 
o seguinte questionamento de pesquisa: Como as escolas de 
ensino médio de Parnaíba estão trabalhando o ensino da 
história e cultura afro-brasileira e africana com base na Lei 
nº 10.639/03? Delimitamos como objetivo geral: Analisar 
como as escolas de ensino médio de Parnaíba estão 
trabalhando o ensino de história e cultura afro-brasileira e 
africana com base na Lei nº 10.639/03 entre os anos de 
2003 a 2016. E como objetivos específicos: (a) Identificar 
de que forma os conteúdos de história e cultura afro-
brasileira estão sendo trabalhados em salas de aulas nas 
escolas de Ensino Médio na cidade de Parnaíba; (b) 
Compreender as práticas docentes dos professores de 
história no que diz respeito ao estudo da África e da cultura 
afro-brasileira e, (c) Verificar como as escolas de Parnaíba, 
estão trabalhando em seu Projeto Político Pedagógico a 
questão da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Os 
diálogos bibliográficos e teóricos que serão utilizados nesta 
pesquisa partirão dos conceitos e fundamentação dos 
seguintes autores: Silva e Araújo (2006), Munanga (2006), 
Barros (2005), Gomes (2010), Freire (2008) dentre outros 
livros, artigos e Leis. Será utilizado como técnica de coleta 
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de dados a observação e a entrevista semiestruturada, com 
base nos estudos de André e Lüdke (1986) e Bogdan e 
Biklen (1994). Vale ressaltar que esta é uma pesquisa que 
ainda encontra-se em andamento, mas que obtivamos 
encontrar como resultados da pesquisa a comunicação clara 
e coerente dos professores colaboradores da pesquisa. Esta 
pesquisa visa abrir espaços para dar continuidade a 
investigação, a compreensão e a oportunidade de expressão 
em relação a problemática sobre a Lei 10.639/2003. 
Palavras-Chave: Lei nº 10.639/2003. Cultura Afro-
Brasileira. Ensino Médio. 
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EDUCAÇÃO PARA SURDOS: 
INCLUSÃO E BILINGUISMO 

 
Rosemary Meneses dos Santos, Kelce Lanis Lira da Silva, 

Silvia Maria de Oliveira Ribeiro. 

Orientador: Joelson Rodrigues Miguel  

Faculdade de Ensino Superior de Parnaíba-FAESPA 

 

RESUMO 

A vida em sociedade tem instigado reflexões e ações, que 

possam trazer condições de dar aos cidadãos oportunidade 

de se reconhecer como seres ativos e proativos, de acordo 

com suas especificidades, a nação brasileira está a cada dia 

necessitando rever suas políticas públicas, para que atendam 

a todos sem quaisquer discriminações. Trabalhar a temática 

EDUCAÇÃO PARA SURDOS: Inclusão e Bilinguismo, é 

uma proposta que instigou os pesquisadores a refletir sobre 

como está a educação dos surdos e suas oportunidades de 

aprender no sistema inclusivo bilíngue? Nesta inquietude, a 

educação é um direito e não deve ser negado aos seus 

aprendentes, sejam eles com ou sem necessidades educativas 

especiais-NEE. O artigo tem como objetivos: Compreender 

como está a Educação para Surdos e sua inclusão em um 

sistema bilíngue; Identificar a contribuição do ensino 

bilíngue em salas de aulas comuns. Os surdos são cidadãos 
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com diferenças auditivas, mas com capacidades de se 

desenvolver e atingir seu mais alto nível de conhecimento, 

se a sociedade oportunizar um ensino em sua língua natural 

(LIBRAS). Para Albres e Neves (2013, p.10): “A educação 

de surdos, assim como a educação de minorias sociais, 

étnicas e linguísticas requer políticas educacionais 

específicas para garantir uma educação de qualidade, sendo 

objeto de luta e de pesquisa, sobretudo das ciências sociais 

aplicadas.”. Dentre os desafios educativos, as escolas 

precisam respeitar as condições linguísticas do indivíduo e 

seu jeito singular de ver o mundo, colocando em suas 

propostas pedagógicas: instrumentos, formações, recursos 

didáticos, momentos de conscientização e reflexão de um 

ensino significativo, que atenda às necessidades dos surdos 

em todas as atividades desenvolvidas em seus espaços; para 

assim, ultrapassar este ambiente, dando a eles uma vida 

social mais digna, sabendo viver e interagir de forma 

recíproca sem sofrer quaisquer constrangimento por suas 

diferenças linguísticas. A educação bilíngue é um dos 

aspectos fundamentais no ambiente escolar para surdos, e 

como tal, precisa ser inserida no processo de ensino e 

aprendizagem, colocar a Libras como primeira língua e o 

português como segunda em um mesmo local. De acordo 

com a Lei 10.436/2002 e o Decreto 5.626/2005. o ato de 

ensinar é um meio propício de aprender, e as instituições 

um local de transformar pessoas, que depois desse ato 
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mudem a sociedade; por isso é essencial que as escolas 

sejam bilíngues e valorizem a diversidade de aprendizagem, 

com acesso às tecnologias assistiva, profissionais mais 

habilitados e conhecedores da Libras e suas características a 

serem ensinadas. Segundo a Lei Brasileira de Inclusão, nº 

13.146, de 6 de julho de 2015. LBI (2015), o sistema de 

ensino deve ser repensado, desconstruir para construir, 

eliminar barreiras, paradigmas, romper velhas concepções e 

práticas retrógadas de ações educativas. No entanto, 

educação inclusiva não é suficiente para atender as 

peculiaridade das pessoas surdas, ela precisa ser bilíngue. A 

metodologia desta pesquisa foi de natureza pura, do tipo 

bibliográfica, e segundo os objetivos exploratória, com 

abordagem qualitativa. Concluímos que é importante que as 

políticas públicas valorizem a Língua Brasileira de Sinais 

(Libras), com o objetivo de o aluno surdo não ter acesso a 

Libras apenas na escola, mas em todos espaços sociais. 

Palavras-chaves: Educação. Surdo. Inclusão e 
Bilinguismo. 

REFERÊNCIAS 
ALBRES e NEVES. Libras em estudo: política educacional 
/ Neiva de Aquino Albres e Sylvia Lia Grespan Neves 
(organizadoras). – São Paulo: FENEIS, 2013. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 

SUSTENTABILIDADE ATRAVÉS DE 

OFICINA DE COMPOSTAGEM 

Andressa Freitas dos Santos Barreto1; Graduanda em 
Ciências Biológicas na Universidade Federal do Piauí, 

Campus Ministro Reis Velloso; 
andressa17s2freitas@gmail.com 

Marcos Antonio Moraes Vieira Filho2, Graduado em 
Ciências Biológicas na Universidade Federal do Piauí, 

Campus Ministro Reis Velloso; 
marquinhosmorhaes@outlook.com 

A Educação Ambiental (EA), quando se refere aos resíduos 

sólidos, deve ser dividida em três eixos principais: Reduzir, 

Reutilizar, Reciclar. Uma boa estratégia de educação 

ambiental pode ser levar informação a sociedade e tentar de 

alguma forma sensibilizá-la, afim de que se construa a 

consciência ambiental. O advento de novas tecnologias e o 

crescimento populacional das sociedades de consumo, 

proporciona o aumento substancial da geração de resíduos 

sólidos diversos, entre eles os orgânicos, gerando assim um 

grande problema ambiental. A compostagem consiste em 

um processo biológico de transformação de resíduos 

orgânicos em substâncias húmicas, esta, seria uma 

alternativa viável para a resolução deste problema, e 

consequentemente, para o aproveitamento desse tipo de 

resíduo. Em outras palavras, a compostagem consiste na 
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“reciclagem” do lixo orgânico. Diante disto, o objetivo deste 

trabalho foi desenvolver o conceito de sustentabilidade 

através de uma ação educativa, funcionários, hóspedes e 

visitantes de uma pousada em Barra Grande, Piauí. 

Discentes do curso de Licenciatura em Ciências biológicas 

da Universidade Federal do Piauí, Campus Ministro Reis 

Velloso, sob supervisão de um professor de biologia, 

realizaram um evento intitulado "Manhã verde”, o evento 

promoveu ações ambientais para os hóspedes da pousada, 

dentre estas, uma oficina de compostagem. A atividade 

aconteceu no período da manhã, no horário de 10 às 12 

horas. Os ministrantes das oficinas levaram aos 

participantes maneiras simples de produzir adubo de ótima 

qualidade e a um custo baixo, através da compostagem 

orgânica. Os participantes seguiram as orientações, através 

do passo a passo montaram composteiras utilizando-se 

como principal recurso garrafas PET. Pôde-se observar um 

resultado positivo ao final do evento, os participantes se 

mostraram satisfeitos e fizeram posicionamentos a respeito 

do referido tema, contribuindo com suas ideias e utilizaram 

o adubo produzindo na produção de uam horta orgânica na 

própria pousada. Está ação proporcionou conhecimentos em 

prol de práticas que desenvolveram a sustentabilidade, ação 

esta que contribuiu para o bem da natureza e da sociedade. 

Palavras-chaves: Sociedade. Estratégia educacional. 
Resíduos orgânicos. 
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METODOLOGIA NO ENSINO E 
APRENDIZAGEM DA CIÊNCIA PARA 

UMA PRÁTICA INTERDISCIPLINAR NOS 
ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
 

Francinara da Costa Brasil Thalita Rosa do Nascimento 

Vitória Régia de Sousa Alencar Carneiro 

 

Muitos questionamentos estão sendo realizados 

sobre a importância que o ensino de ciências apresenta no 

contexto atual. Isto se da pelos avanços tecnológicos e as 

transformações que vem sendo recorrente na sociedade, 

tornando-se essencial o desenvolvimento de competências 

por parte do aluno nos anos iniciais de educação. Esse 

trabalho tem como objetivo contribuir para a discussão da 

importância do ensino de ciências nos anos iniciais do 

ensino fundamental, com destaque as metodologias e 

práticas interdisciplinares de acordo com os parâmetros 

curriculares para a efetivação da alfabetização cientifica. A 

metodologia utilizada neste estudo deu-se através de 

levantamentos bibliográficos de teóricos considerados 

cruciais para a temática proposta como Nascimento (2012), 

Borges (2012), Thiesen (2008) e Passos e Chassot (1993), 

contribuindo assim de maneira significativa para uma melhor 

compreensão que a temática apresenta. A disciplina de 
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ciências deve ser abordada nas classes de ensino 

fundamental de maneira investigativa, que podem ocorrer 

nos ambientes convencionais como nas salas de aula, mas 

também deve ocorrer em âmbitos extraescolares associando 

assim o ensino com realidade dos alunos, isto promoverá 

senso de observação, meditação, criticidade, autonomia em 

relação aos aspectos evidentes habitualmente. Os 

professores devem aliar-se uns aos outros, através de 

projetos e planejamentos, buscando a compreensão de temas 

relacionados às disciplinas de maneira não fragmentada. Por 

exemplo, ciências e matemática, disciplinas distintas em 

diversos aspectos, mas que podem ser estudadas em 

conjunto de acordo com o conteúdo e a didática do 

professor, favorecendo o envolvimento dos alunos na 

compreensão dos conteúdos de maneira mais acessível 

intercalando ao cotidiano, tornando-se fácil e prazeroso. 

Portanto é necessário que ensino de ciências passe a ser 

inovador e saia da perspectiva de ensino tradicional, no qual 

prende o educando a uma realidade imutável, e passe para 

uma forma de alfabetização científica e interdisciplinar, em 

que os docentes instiguem seus alunos através de diversas 

metodologias pedagógicas e as insira em seu contexto 

social, formando assim indivíduos capazes de resolver 

diversos questionamentos com tais conhecimentos 

adquiridos. 
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Palavras chaves: Ciências. Interdisciplinaridade. Ensino – 
Aprendizagem. 
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GRUPO SEMEAR: REFLEXÕES A 
CERCA DA PSICOPEDAGOGIA 

 
Maria dos Navegantes Veras da Cunha.  

Joyceclelma dos Santos Araujo.  
Cristiane Pereira Cunha Calixto.  

Orientadora: Rosemary Meneses dos Santos 

navinha@bol.com.br, clelmasantos@hotmail.com,  

cc-cristiane@hotmail.com, rosemary- phb@hotmail.com 
 

O presente trabalho trata da importância da formação de 

grupos de estudos na área da Psicopedagogia, visando 

transcender a esfera individual. Sabendo que em qualquer 

profissão, necessitamos do contato direto com a formação 

continuada, seja através de leituras, congressos, simpósios, 

grupos de estudos, entre outros. Dessa forma o Grupo 

Semear tem se convertido a estudar temas relacionados a 

Psicopedagogia e áreas afins, bem como a realizar 

atividades que promova a ação do Psicopedagogo na cidade 

de Parnaíba(PI). Os encontros acontecem uma vez por 

semana e com duração de uma hora e meia de estudos e 

debates. Segundo Barbosa (2009) Aprender em grupo supõe 

troca de experiências, de ideias, de sentimentos e, sobretudo, 

mudanças internas e externas, pessoais e conjuntas, que 

possivelmente confirme ou modifique o pensamento dos 

indivíduos inseridos neste. Assim trabalhar a temática 

instigou aos pesquisadores o seguinte problema: como um 
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grupo de estudos pode favorecer a construção do 

conhecimento de forma coletiva? Sabendo da importância 

da formação continuada e o quanto aprender junto com o 

outro é um meio que favorece a todos, o artigo objetivou 

analisar a importância dos grupos de estudos na área da 

Psicopedagogia na cidade de Parnaíba. Para aprofundar 

mais saberes especificamos ampliar as discussões da 

atuação do psicopedagogo na cidade de Parnaíba para além 

da dimensão individual. Para realização do trabalho, o 

artigo foi de cunho bibliográfico, de natureza básica, tendo 

uma abordagem qualitativa. Ressaltamos a relevância que o 

pesquisadores devam ter em conhecer os passos necessários 

para alcançar os resultados que espera. Assim, foram feitas 

consultas de site como Scielo, teses, livros e revistas 

relacionados ao tema, bem como amostra da experiência 

vivida no grupo de estudo SEMEAR. Prodanov, (2013). 

Esclarece o quanto fazer ciência exige dos envolvidos 

compromisso, responsabilidade, ética e aprofundamento de 

leituras nas mais diversas fontes de pesquisas. Entretanto 

trazendo um olhar a temática em questão, o grupo de estudo 

já mencionado, possui uma proposta semanal, durante o 

ano inteiro, com metas a serem atingidas, para desta forma 
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conseguir enriquecer os conhecimentos e experiências nos 

momentos coletivos. Quando as pessoas se agrupam há 

grandes chances de interação e trocas, com esse propósito o 

Grupo Semear surgiu em 2014 visando ampliar os estudos 

no campo da Psicopedagogia. São quatro encontros mensais 

direcionados para estudos, sendo o último chamado de 

“grupo aberto”, onde é divulgado nas redes sociais o tema a 

ser debatido naquele dia. Os demais encontros são 

destinados aos componentes do grupo. Para fazer parte da 

família Semear é necessário frequentar os encontros abertos, 

ter bom relacionamento com a Psicopedagogia, gostar de 

estudar e saber conviver em grupo, como infere Osório 

(2009, p.9) “Aprender a conviver é desafio do novo milênio 

quer no plano das comunidades onde habitamos, quer no 

das nações a que pertencemos.” Diante do exposto, conclui-

se que as informações construídas pelos estudos nos 

apontam que as leituras e discussões realizadas nos grupos de 

estudos podem ser o caminho inicial para dar mais 

segurança a tão almejada prática psicopedagógica. 

Palavras-chaves: Psicopedagogia. Formação. Grupo de 
estudos. 
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A Educação Profissional e Tecnológica é uma modalidade 

do Ensino que visa atender as necessidades do mercado e do 

individuo cidadão que tenha seus direitos adquiridos 

conforme a Constituição Federal de 1988, apontado na obra 

de Vadem Mecum (2007), que retrata o indivíduo ser pleno 

em sua totalidade. Analisando esse direito de cidadão é que 

podemos entender a importância entre a integração da 

educação com o trabalho. Por isso, trabalhar essa temática A 

Educação e Formação para o Trabalho instigaram os 

pesquisadores sobre a reflexão da temática estudada. O 

homem desempenha seu papel dentro da sociedade e retira 

da natureza seu meio de subsistência, transformando-a de 

modo que realize o seu desejo de mudança. No conceito de 

trabalho das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica (DCNS) retrata: “O trabalho é conceituado, na sua 



22	EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1225 

perspectiva ontológica de transformação da natureza, como 

realização inerente ao ser humano e como mediação no 

processo de produção da sua existência.” (MEC, 2013, p. 

215). A partir do exposto configura-se a seguinte questão: 

Quais as experiências formativas vivenciadas pelos alunos 

concludentes dos cursos técnicos do Centro de Educação 

Profissional Ministro Petrônio Portela, na cidade de 

Parnaíba, Piauí? O artigo tem o seguinte objetivo: Investigar 

as experiências formativas vivenciadas pelos alunos 

concludentes do ensino, para melhor entendimento 

especificou conhecer o trabalho técnico da Educação 

Profissional no sentido da realização pessoal, relacionar o 

trabalho da dessa modalidade numa visão da Politécnia, a 

fim de entender essa formação e quais os reflexos dessa 

formação. Por isso nesta pesquisa utilizaremos o método, o 

Hipotético Dedutivo, inicia-se com um problema que se 

queira entender para depois se passar para a formulação de 

hipóteses, um método proposto por Karl Popper (1934), que 

rejeita o método indutivo, pois na opinião dele a hipótese 

deve ser testada, para a sua validade. Sendo assim para 

analisarmos as experiências e a analise dos fatos, ideia 

existente nos sujeitos participantes e apresentar essas 

experiências formativas, utilizaremos de uma abordagem 

qualitativa. Prodanove (2013), os procedimentos 

metodológicos devem ser claros e bem selecionados. O 

trabalho do homem de transformar a natureza é garantir a 
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sua existência e manter a sociedade em transformação. 

Porém, a sua produção, tanto com o que produzem como o 

modo como produzem, necessita de técnicas especificas 

capazes de lhes proporcionar habilidades na função, mais 

também à presença de seres humanos consciente de quem 

são e como são as demais pessoas. O homem é o único ser 

capaz de transformar a natureza, pois os animais agem por 

instinto. Para Marx (2013), o trabalho para o homem é de 

transformar tomar posse da natureza com a intenção de 

transformar seu habitat natural em prol de todos, pois ele é 

um ser transformador. Contudo, o homem precisa aprender a 

utiliza-la e trabalhar com responsabilidade e competências 

de modo que todos possam usufruir das criações e 

produções feitas por cada profissional. Assim, a educação e 

a formação para o trabalho é necessário instigar pesquisas e 

proposta viáveis a transformação humana de serem cidadãos 

dentro da perspectiva individual e profissional. 
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SERVIÇO SOCIAL E EDUCAÇÃO: 

INTERVENÇÃO NAS EXPRESSÕES DA 

QUESTÃO SOCIAL 

Marizete Carvalho Silva Brito95 

Orientadora: Rosemary Meneses dos Santos96 

 

Resumo: O Serviço Social foi uma das profissões mais 

impactadas pelos fatos históricos a partir da ditadura, pois 

sua ação sempre foi colocada sob a tensão da relação capital 

versus trabalho. De um lado os dominantes, Estado e 

Instituições, querendo mais poder e lucro e de outro lado os 

trabalhadores, lutando contra a exploração a alienação e a 

mais valia deste antagonismo surgiu à questão social, 

resultantes das lutas no combate às desigualdades e 

exploração social. Diante da elucidação trouxemos como 

problemática as seguintes questões: qual a importância do 

serviço social no âmbito escolar? Quais são as contribuições 
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que os assistentes sociais conquistam para com o direito à 

educação e na construção da cidadania? O presente artigo 

tem como objetivo analisar a intervenção do Assistente 

Social frente às expressões da questão social na educação. 

Pode-se dizer que a intervenção do Serviço Social no campo 

educacional não se caracteriza em uma prática nova. A 

atuação deste profissional na área da educação vem de 

longa data e no Brasil, remonta o início da profissão, na 

década de 1930. Atualmente, o campo educacional 

desempenha um papel fundante no que tange ao acesso às 

informações, para que as pessoas possam ter possibilidades 

e autonomia de participar efetivamente das políticas e 

continuarem assim a lutar por igualdade de direitos, pode-se 

dizer então, que atualmente a educação, em termos de 

Brasil, pode ser tratada como uma política social que deve 

ter como compromisso fundamental a garantia dos direitos 

do cidadão. O estudo é de natureza básica, tipo bibliográfica 

com abordagem qualitativa, e tem como autores de base 

LOPES (2007), MOREIRA (2009), PIANA (2009). Dessa 

forma, conclui-se que à atuação do Serviço Social na 

Política Educacional é de fundamental necessidade, e para 

que ocorra sucesso na vida escolar e social dos alunos é 

indispensável o apoio dos assistentes sociais, os 

profissionais da educação e da família, sendo esta a 

principal responsável para a realização dessa prática. 

Palavras-chave: Serviço Social; Educação; Questão Social. 
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O fenômeno do fracasso escolar é uma realidade 

vivenciada pelas escolas públicas do Brasil. Logo, são 

vários os motivos que autores e pesquisadores justificam o 

fracasso escolar, como a ausência da família na escola; a 

falta de interesse dos alunos; as questões socioeconômicas; 

a realidade vivenciada na Educação, entre outras. 

A importância deste trabalho se reflete na 

educação que as escolas públicas oferecem a sua clientela, 

pois diante de tais experiências e observações obtidas 

durante o percurso acadêmico em uma escola da periferia de 

Parnaíba percebemos alunos que chegam ao fim do Ensino 

Fundamental sem ao menos compreenderem sobre o que 

estão lendo, ou até sem conseguir decodificar palavras. 

Deste modo, o objetivo deste trabalho é levantar 

questionamentos e reflexões acerca do fracasso escolar na 

escola investigada, assim como suas causas e fatores que 

contribuem para a existência desse problema que assola a 

educação brasileira ao longo de vários anos, agravando- se 
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gradualmente, o que é claramente visível diante do cenário 

da realidade educacional em nosso país. É necessário mudar 

o foco das discussões, voltar um olhar reflexivo e inovador 

diante dos paradigmas tradicionalmente impostos a quem 

deposita na educação a esperança de uma vida digna e que 

acredita ser a escola o único meio de transformação de sua 

realidade. É notório a importância dos que se dedicam a 

tarefa de educar. Talvez, só através da valorização deste 

profissional, como também a melhoria na formação destes, 

seja possível haver um efetivo salto na qualidade do ensino 

nas escolas brasileiras. 

Portanto, esta pesquisa visa responder as seguintes 

perguntas: por que os educandos não apresentam resultados 

satisfatórios com relação ao ensino aprendizagem? Por que 

as crianças não desenvolvem as habilidades de leitura e 

escrita nos anos predeterminados para a alfabetização? 

Quais os motivos pertinentes a tal problema? Logo, 

objetivamos durante toda a pesquisa compreender as causas 

e consequências desse fenômeno em nossas escolas, bem 

como analisar as várias faces desse problema. 

Para tentar analisar e compreender o que ocorre 

dentro das salas de aula, bem como os processos de 

aprendizagem, o êxito ou não que se consegue a partir de 

práticas pedagógicas e relações vivenciadas pelos 

indivíduos em sociedade, temos recorrido frequentemente a 
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diferentes campos de conhecimento como a psicologia, a 

sociologia, a pedagogia e a Antropologia. Segundo 

ANDRÉ97, (2005, p.37) “a investigação de sala de aula 

ocorre sempre num contexto permeado por uma 

multiplicidade de sentidos que, por sua vez, fazem parte de 

um universo cultural que deve ser estudado pelo 

pesquisador.” 

Utilizou-se como ferramenta de pesquisa a 

observação no âmbito escolar, desde a sala de aula com 

observações nas práticas dos docentes e na secretaria. 

Foram aplicados questionários com professores, com a 

diretora da instituição e conversas informais com os demais 

funcionários da escola. Tudo isso no intuito de nos 

colocarmos a par de tudo para que esta pesquisa nos mostre 

o que, de fato, possa influenciar no processo de ensino e 

aprendizagem desses alunos, podendo impulsioná-los ao 

fracasso escolar. 

Na tabela 1 observa-se o fluxo de matrícula dos 

alunos, bem como o número de alunos reprovados e 

desistentes dentro de uma amostragem de tempo de oito 

anos. Os dados apresentados pela escola servem para 

ilustrar e fundamentar esse estudo. 
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Ao analisar esses dados percebe-se o alto índice de 

reprovação que a escola vem apresentando no espaço de 

tempo contido na amostragem, o que mostra a dificuldade 

que a instituição pode ter em sanar esse problema. Isso 

implica dizer que a escola em meio a esses problemas não 

parece conseguir seu papel formador dentro da sociedade, 

visto que os indivíduos que desistem criam novos 

problemas sociais, tais como: taxas altas de analfabetismo, 

desemprego, gravidez na adolescência, entre outros. 

Nesta perspectiva a escola não é a única 

responsável em solucionar esses problemas, porém, tem a 

função de formar sujeitos pensantes para atuarem no âmbito 
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social. Entretanto, parece também estar fracassando neste 

aspecto. 

Sobre isso, Frigotto98 (1999) infere que a escola é 
uma instituição social que, mediante 

sua prática no campo do conhecimento, dos valores e 

atitudes, possibilita a mudança de postura dos sujeitos que a 

fazem, para que estes sejam capazes de modificar sua 

própria realidade. Portanto, pensar a função social da escola 

implica repensar o seu próprio papel, sua organização e os 

atores que a compõem. 

Observou-se no decorrer da pesquisa que os alunos 

fracassam por uma série de fatores (relação família-escola; 

imposição da cultura da classe dominante que se torna 

hegemônica frente às demais; falta de recursos, muito 

embora já existam avanços nesse setor; falta de preparo do 

professor para alfabetizar de forma efetiva, dentre outros), 

que atrelados entre si culminam no fracasso escolar. 

Contudo, refletindo sobre o tema percebe-se que o 

fracasso escolar também é algo que ultrapassa os muros da 

escola, no sentido de que a maioria dos alunos são oriundos 

de comunidades pobres. Para eles, frequentar a escola é ter 

um lugar onde poderão se alimentar, brincar, conviver com 

                                                             
98 FRIGOTTO, G. A produtividade da escola improdutiva. 
5.ed. São Paulo: Cortez, 1999. 
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outras pessoas, isto é, uma realidade diferente da deles. O 

estudo em meio a isso nem sempre é prioridade, uma vez 

que a escola não se mostra atrativa nem estimulante, o que 

acaba por desmotivar os discentes a enxergar no ensino uma 

forma de modificar/transformar sua realidade e ocupar um 

lugar digno como cidadão reconhecido dentro da sociedade. 

Palavras – chave: Fracasso escolar. Educação. 
Multiculturalismo 
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REPRESENTAÇÕES DE GÊNERO NO LIVRO 

DIDÁTICO: UMA ANÁLISE DAS 

IDEOLOGIAS SEXISTAS 
Autora: Barbara Fortes Ayres  

Coautora: Jaíra Pires Barros da Cunha 
 

O presente artigo tem por objetivo refletir as representações 

sociais e de gênero presentes no livro didático que reforcem 

o sexismo dentro da escola. Os comportamentos sexistas 

das crianças desde cedo nas escolas nos remetem a pensar a 

importância de discutir gênero e sexualidade nos currículos 

escolares. Metodologicamente optamos pela realização de 

uma pesquisa bibliográfica com base nos seguintes autores: 

Nosella (1978), Amâncio (1994) e Louro (1998), entre 

outros. Os estudos dos autores pesquisados evidenciam que 

a linguagem verbal e não verbal utilizada nos livros 

didáticos, ou seja, textos e imagens, transmitem ideologias 

como instrumento de reprodução de discursos sexistas. 

Apresentam os materiais didáticos como reforçadores, ou 

ainda, reprodutores das ideologias dominantes, as quais as 

crianças tendem a absorver e reproduzir os valores e 

conceitos estabelecidos. Tais comportamentos sexistas 

encontram reflexo na estrutura pedagógica da escola, desde 

a divisão dos banheiros, as recorrentes filas divididas entre 

meninos e meninas, além do livro didático que em diversas 

situações reforça a divisão sexista entre homens e mulheres. 
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Percebemos, mediante análises dos materiais, que estas 

concepções binárias de gênero são reproduzidas nos livros 

didáticos, sendo recorrentes imagens de mulheres no espaço 

do lar, e de homens em diversos contextos fora do lar, 

assumindo outras responsabilidades que não estão 

associadas ao cuidado com a casa e com os filhos, função da 

mulher. A partir da investigação notamos a magnitude de 

relacionar gênero no campo social bem como analisar as 

diversas construções de masculino e feminino, e as relações 

de poder dentro dos espaços sociais que reproduzem a 

heteronormatividade. Ao pensar o livro didático com papel 

essencial de transformar e direcionar a formação dos 

estudantes, através da inserção da cultura em seu conteúdo 

gerando multiplicidade no conhecimento e expressando-se 

de forma única para cada sujeito, devemos observar essa 

reprodução de ideologias nesse material fundamental no 

processo de ensino- aprendizagem de crianças que estão em 

período de construção de conceitos e desenvolvimento 

psicológico. Assim, para romper com o sexismo nos 

comportamentos de crianças e posteriormente de adultos, 

devem ser analisadas as mensagens transmitidas dentro do 

ambiente escolar, mais precisamente no livro didático, 

fazendo uma revisão profunda e atualizando-os 
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para uma educação transformadora que conscientize as 

mulheres acerca de seus direitos e os homens a respeitá-los, 

sendo necessário intervir na criação do livro didático através 

de ideologias compostas de igualdade e oportunidades para 

os dois sexos. 

Palavras-chave: Ideologias. Livro didático. Sexismo. 
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O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA 
LINGUAGEM NA CRIANÇA SURDA 

PROVENIENTE DE FAMÍLIA OUVINTE 
 

Suyanne Cunha Bittencourt  
Erissa Regina Silva de Souza 

 
RESUMO 
A aquisição de uma linguagem é de extrema importância 
para a consolidação do ser social. Sabe-se que é no 
ambiente familiar que se tem o primeiro contato com a 
língua da sociedade em que se está inserido. Assim, 
acredita-se que para a criança surda, principalmente, se esta 
for proveniente de uma família ouvinte/oralizada, o 
processo de aquisição da linguagem é comprometido pela 
falta de estímulos recebidos. É importante que a criança 
surda adquira a Libras como primeira língua para 
construção de sua identidade para depois ser posta em 
contato com a segunda língua, que nesse caso é o português, 
visando assim seu pleno desenvolvimento cognitivo e 
social. Este estudo abordou o tema do processo de aquisição 
da linguagem pelo aluno surdo na visão de seus pais, 
mostrando aspectos importantes da relação família-ouvinte 
e o filho-surdo, bem como a importância da Libras como 
fator imprescindível na aprendizagem, comunicação e 
socialização do surdo. Participaram da pesquisa duas 
famílias de surdos, que responderam a uma entrevista. A 
pesquisa averiguou a realidade de famílias que passaram por 
esse processo de aceitação e de ajustes confrontando tal 
realidade a teorias que falam sobre o processo de aquisição 
da língua por parte do sujeito surdo. 

Percebeu-se por fim, que as famílias pesquisadas não 
estavam preparadas para tal situação, a descoberta de que 
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seu filho(a) era surdo, modificou a convivência familiar 
como um todo e o processo de aquisição de linguagem 
ocorreu para todos os envolvidos. 

Palavras-chave: Aquisição. Língua. Surdo. 
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O DIAGNÓSTICO DE AUTISMO E A 
REAÇÃO DA FAMÍLIA 

 
Luiza Neres de Araújo Cunha. Joyceclelma dos Santos 

Araujo. Cristiane Pereira Cunha Calixto. Orientadora: 

Maria dos Navegantes Veras da Cunha 

luizaneres@outlook.com, clelmasantos@hotmail.com, 

cc-cristiane@hotmail.com, navinha@bol.com.br 

 

Quando se descobre uma gravidez, a família começa a criar 

uma série de expectativas quanto ao bebê, sobre seu sexo, 

com quem vai parecer, e para os mais ansiosos até sonhos 

para o futuro. Mas quando a criança nasce e os pais 

percebem alguma anormalidade em seu comportamento, a 

frustração e preocupação se instalam em suas vidas. Como 

cita Zanon et al (2014) em consequência da convivência 

com a criança, as primeiras pessoas a desconfiarem de 

algum problema de desenvolvimento nesta, são os pais. 

Assim o presente trabalho trata da importância da aceitação 

da família bem como suas primeiras reações ao receber o 

diagnóstico de autismo na criança. A partir do momento em 

que se tem um diagnóstico, a família passa pela fase do luto, 

no qual rejeita a condição, posteriormente, ao entender a 

necessidade da aceitação, passam a reorganizar várias 

situações em suas vidas, a fim de adequá-la a essa nova 
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realidade, como cita Maia (2016) é uma experiência difícil 

de início, onde há momentos de aceitação, rejeição, e 

também de esperança. Para Monte; Pinto (2015) é que após a 

descoberta do diagnóstico, pode acontecer alterações no que 

diz respeito a relação afetiva e emocional dos pais com a 

criança. Assim, percebe-se a necessidade de aceitação da 

família para que o desenvolvimento da criança possa 

acontecer de forma positiva, pois quanto mais cedo isso 

acontecer, melhor será para sua evolução. O trabalho 

objetivou fazer uma investigação acerca da reação dos pais 

ao descobrir o diagnóstico da criança, bem como a 

importância do acolhimento da família. O presente resumo 

tratou-se de uma pesquisa qualitativa, de revisão 

bibliográfica, como cita Echer (2001) a revisão de literatura 

é de grande relevância para elaborar um trabalho científico, 

assim foi feito pesquisas em teses, artigos e livros, 

abordando a temática em estudo, em bases de dados como: 

Google acadêmico, Scielo, Portal de Periódicos Capes e 

outros. Com o presente trabalho, foi possível concluir, que 

os pais tem grande relevância na vida e desenvolvimento de 

seus filhos, podendo notar ainda, que apesar de não aceitar de 

início, são eles os primeiros a observar comportamentos 

diferentes e buscar ajuda, em consequência disso, e só assim 

a criança conseguirá atingir grandes avanços em seu 

desenvolvimento e evoluir nos aspectos sociais bem como 

intelectuais. 
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Palavras – chave: Diagnóstico. Aceitação. Família. 
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Compreender as concepções sobre a escola e suas 

transformações ao longo de sua construção, é questão que 

tem trazido termos não aceitações de sua finalidade, 

podemos mencionar um entre tantos o rotulado de ser uma 

agência transmissora do conhecimento. Esta visão concebe 

negativamente o seu verdadeiro papel na sociedade, pois é 

sabido que ela enquanto instituições formal, sua meta é 

educar e preparar seus alunos a aprenderem a conviver, 

interagir, socializar- se e principalmente tornar-se autônomo 

como cidadão com o direito de ir e vir com as competências 

necessária a sua vida pessoal e social, desenvolvendo seus 

serviços de acordo com as particularidades existente em sala 

de aula. Bem como o desenvolvimento do seu potencial 

singular e único para assim se sentirem importantes, 

capazes e úteis no meio social. A cidade de Parnaíba, no seu 
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universo escolar, não é isenta desta realidade, os professores 

vivenciam estes problemas diariamente com seus alunos, 

onde alguns possuem grandes dificuldades de 

aprendizagem. Entretanto, há necessidade das escolas 

desenvolverem um trabalho com crianças que precisam de 

atenção especial no seu processo educativo, mas especifico 

os discentes que possuem o Transtorno de Déficit de 

Atenção. Segundo Antunes(2003) atingir cerca de 5% de 

crianças em todo o mundo. Os sintomas podem ser 

observados no cotidiano da criança e devem receber atenção 

especial se os mesmos veem se repetindo por um longo 

período. Diante da elucidação, o artigo teve como objetivo 

geral: investigar como os professores tem somado esforços 

para acompanhar crianças hiperativas dentro da sala de aula. 

Especificamos: conhecer os fundamentos da hiperatividade, 

identificar as ações dos professores para minimizar à 

hiperatividade na escola, refletir sobre a escola no processo 

de formação de alunos hiperativos e a relação 

família/escola. A metodologia constitui-se de uma 

exploratória, método indutivo, pura, abordagem qualitativa, 

fazendo uma revisão bibliográfica e prosseguindo ao 

contexto empírico em uma escola de rede privada do Ensino 

Fundamental dos anos iniciais da cidade de Parnaíba. No 

que diz respeito às técnicas 
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utilizamos questionários abertos e observação não 

participante, sendo as análises dos dados transformadas em 

categoria de análise. Dessa forma a pesquisa foi trabalhada 

com acervos diversificados: livros, dissertações, teses e 

artigos científico. Podemos entender que para atender uma 

criança hiperativa devemos ter uma boa estrutura dentro da 

sala de aula, além de um profissional (Professor) capaz de 

detectar este transtorno de desatenção e assim trabalhar para 

minimizar os sintomas deste transtorno. Concluímos que a 

família tem que estar sempre fazendo o acompanhamento 

no âmbito escolar junto com os professores, e procurar 

entender quais os motivos para seu filho está passando por 

dificuldades na aprendizagem, desta forma os pais de 

crianças com hiperatividade devem buscar um devido 

esclarecimento do distúrbio e assim compreender o que 

realmente precisa ser feito junto a escola, contribuindo para 

o desenvolvimento tanto cognitivo como educacional, além 

de mencionar que as crianças hiperativas, necessita que a 

família aceite e busque o tratamento para seus filhos. Pois a 

escola e família quando andam juntas oportunizam uma 

melhor interação e ambas ganharam, principalmente a 

criança hiperativa. 
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A Educação Ambiental surge da preocupação com a 

preservação da diversidade natural existente no ambiente no 

qual todos os seres vivos estão inseridos, sendo papel da 

sociedade em geral conservar toda a biodiversidade, visto 

que, os danos causados ao meio ambiente são de 

responsabilidade do ser humano. O lixo nas praias é um 

problema sério que vem se agravando no decorrer dos anos 

e ameaçando fauna e flora, sem distinção de espécies. O 

problema em questão mostra o quanto se precisa da 

educação ambiental e de estratégias que interfiram de forma 

positiva em prol do combate a poluição ambiental. Diante 

disto, o objetivo deste trabalho foi promover a 
                                                             
99 Graduado em Ciências Biológicas na Universidade Federal do 
Piauí, Campus Ministro Reis Velloso; 
marquinhosmorhaes@outlook.com 
100 Graduanda em Ciências Biológicas na Universidade Federal do 
Piauí, Campus Ministro Reis Velloso; 
andressa17s2freitas@gmail.com 
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sensibilização de hóspedes de uma pousada em Barra 

Grande, Piauí, em relação à problemática em questão. 

Discentes do curso de Licenciatura em Ciências biológicas 

da Universidade Federal do Piauí, Campus Ministro Reis 

Velloso, sob supervisão de um professor de biologia, 

realizaram em uma pousada em Barra Grande-PI, um 

evento intitulado "Manhã verde”, o evento promoveu ações 

ambientais para os hóspedes da pousada, dentre estas, a 

limpeza da praia. A atividade aconteceu de 8 horas às 10 

horas da manhã, em um percurso de 3 km. Pôde-se observar 

que ainda que a duração do trabalho não tenha sido 

duradoura, uma quantidade considerável de conhecimentos 

referentes ao tema em questão foi adquirida pelos hóspedes 

e demais participantes. O Lixo na praia mostra que se 

precisa muito da educação ambiental, e o papel do professor 

é um dos mais importantes para a obtenção da mesma. A 

tarefa de um professor vai bem além de repassar 

conhecimentos escolares, pois este também é responsável 

por repassar conhecimentos para a formação cidadã e uma 

consciência ambiental dos indivíduos. A atividade resultou 

em respostas positivas, observaram-se grandes 

demonstrações de satisfação dos participantes, e 

consequentemente das pessoas que promoveram o evento. 

As dificuldades no âmbito da educação ambiental existem, 

este fato é de conhecimento mundial, cabe então aos 

educadores e futuros educadores promover ações que 
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favoreçam a aquisição de novos conhecimentos à sociedade, 

e assim induzi-la a desenvolver uma sensibilidade com 

relação às questões ambientais. 

Palavras-chaves: Educação. Meio ambiente. 
Biodiversidade. 
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CINEMA E EDUCAÇÃO: O PROCESSO DE 
PRODUÇÃO DE FILMES ENTRE ALUNOS 
E PROFESSORES COMO INSTRUMENTO 
MOTIVADOR E INTEGRADOR PARA O 

AMBIENTE DE ENSINO 
 

Claucio Ciarlini Neto 

RESUMO 

Este artigo apresenta os resultados da pesquisa Cinema e 
Educação: o processo de produção de filmes entre alunos e 
professores como instrumento motivador e integrador para o 
ambiente de ensino, que teve como objetivo analisar e 
discutir importância de utilizar o cinema em sala de aula na 
perspectiva da reflexão e da elaboração do conhecimento a 
partir do emprego da linguagem cinematográfica nas várias 
fases da produção de filmes em curta e longa metragem, 
desde a sua concepção até a exibição do produto final, 
incentivando assim a participação, com o intuito de 
diminuir a evasão escolar, assim como outros problemas 
que interferem no dia a dia dos estudantes. Para tanto, foi 
feita a opção por uma pesquisa de caráter qualitativo 
contando com professores e alunos participantes da ação e 
foi desenvolvida no contexto e ambiente das aulas da escola 
Cândido Oliveira. O processo de levantamento de dados 
teve início durante a produção de um filme realizado por 
professores e alunos e teve continuidade com estudos 
teóricos e práticos sobre os elementos da linguagem 
cinematográfica, sua utilização e seus significados. Com 
base na análise a partir das observações e registros 
realizados ao longo do processo, constatou-se que a 
aplicabilidade do cinema como recurso pedagógico a partir 
da produção de filmes pelos professores e alunos pode 
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contribuir para a melhoria do convívio entre os membros da 
escola, assim como, para a formação da cidadania em meio 
à arte. 

PALAVRAS-CHAVE: Linguagem cinematográfica; 
Cinema e Educação; Cinema na escola. 
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RESUMO 

 

Neste presente trabalho consideramos relevante nos 

aprofundar na importância da interdisciplinaridade nos anos 

iniciais para o ensino da língua portuguesa, depreendemos 

que existe um numeroso déficit de alunos que saem do 

ensino básico com problemas de leitura, escrita e 

interpretação textual. O objetivo geral desse estudo é 

compreender que a interdisciplinaridade não engloba 

somente a junção das disciplinas, mas envolve a cultura, 

conteúdos didáticos e o social, uma junção e organização 

dos saberes. O grande desafio do profissional da educação 

nos dias de hoje é conseguir organizar tais conhecimentos. 

Norteados pela pesquisa bibliográfica fundamentada nos 

autores como Ivani Fazenda(2008) que afirma ‘’ a 

interdisciplinaridade como atitude de ousadia e busca, frente 

ao conhecimento cabe pensar aspectos que envolvem a 
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cultura do lugar onde se formam professores’’ e Delia 

Lerner(2005) que comprova ‘’ O desafio é formar pessoas 

desejosas de embrenhar-se em outros mundos possíveis que 

a literatura oferece’’. Neste estudo reconhecemos a 

importância fundamental da formação continuada dos 

profissionais da educação visto que é preciso analisar o 

significado da interdisciplinaridade na língua portuguesa 

para integrar o ensino para que não seja algo mecânico mas 

que de fato o aluno possa interagir de forma efetiva e 

consciente na construção do conhecimento. A 

interdisciplinaridade deve ser aplicada nos anos inicias e no 

decorrer de todo o ensino do alunado, sendo que, o que deve 

ser tido como prioridade é a continuidade desse ensino, uma 

vez que perdida essa linha nos anos iniciais pode ser que 

não se possa mais adquirir no decorrer dos ensinos futuros. 

Palavras-chaves: Interdisciplinaridade. Ensino da Língua 

Portuguesa. Formação de Professores. 
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COMUNIDADE VILA DAS ALMAS – MA: 

REALIDADE A PARTIR DA MEMÓRIA E 

IDENTIDADE DE UM POVO 
Dalva de Araujo Menezes Karla Adriana Batista de Jesus 

Raimunda Rosilda Sales Dias 

RESUMO 
O presente artigo traz uma breve contextualização referente 

o que foi pesquisado a respeito da memória e identidade 

entre lutas e conquistas da Comunidade Quilombola Vila 

das Almas na cidade de Brejo no Maranhão. Assim, surge a 

intenção de responder o seguinte problema: Que relatos 

foram mencionados pela população da Comunidade 

Quilombola Vila das Almas a partir da memória, 

identificando suas lutas e conquistas para o entendimento da 

sua identidade como remanescentes de quilombos? 

Traçamos como objetivo geral: Compreender o processo de 

formação das identidades coletivas e das memórias da 

Comunidade Quilombola Vila das Almas no contexto dos 

anos de 1998 a 2016, no sentido de problematizar seus 

principais embates e relações entre si e entre os grupos 

sociais que circundam tais comunidades. Para o 

embasamento teórico, a pesquisa foi fundamentada em 

alguns autores como: Maia (2012); O‘Dwyer (1995), Souza 

(2016), Lobão (2014); Halbwachs (2004) dentre outros 

livros, artigos e Leis. Optamos pela abordagem qualitativa, 
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utilizando como técnica de coleta de dados a observação e a 

entrevista semiestruturada que foi realizada com os 

moradores da comunidade quilombola no Maranhão. Este 

estudo buscou espaço para dar continuidade a investigação, 

a compreensão e a oportunidade de expressão desses 

sujeitos. Assim observamos que os mesmos se sentem ainda 

isolados, tendo em vista o distanciamento de fato da sua 

comunidade com a própria cidade, gerando um 

esquecimento notório entre a população e o poder público 

daquela região. No entanto, percebemos em suas falas que 

valorizam seu patrimônio como um bem natural de suas 

ancestralidades. 

Palavras-chave: Memória. Identidade. Comunidade 
Quilombola. 
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O ATO DE OUVIR E CONTAR 
HISTÓRIAS 

Ana Paula de Sousa Silva  

Rosane da Silva Araujo 

 
Este artigo é síntese de uma pesquisa bibliográfica e de 

campo sobre o ouvir e contar história, realizada com 

professores da educação infantil da rede pública de Parnaíba 

- PI, tendo como objetivo contribuir com a reflexão acerca 

do ato de contar histórias na escola, bem como, o intuito de 

trazer à tona a importância dessa pratica em salas de 

educação infantil. Para tanto buscamos principalmente 

autores como: Abramovich (2003); Bettelheim (2007); 

Coelho (2001); Sisto (2004); Girardello (2004), dentre 

outros. 

Ainda, realizou-se questionário semiestruturado que fora 

aplicado em escolas do ensino infantil do município, onde 

procurou-se também identificar entre os educadores 

pesquisados o repertório literário infantil e de tradição 

popular que favoreça a pratica de contação de história em 

diferentes contextos da escola. Por fim buscamos entre os 

professores quais as histórias mais utilizadas e porque 

contá-las as crianças. Dentre os resultados deste trabalho 

identifica-se o baixo uso de contos populares, lenda e mitos 

na escola. Esta pesquisa diz o quanto ainda precisa-se 

avançar em relação a pratica da contação de histórias como 
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uma experiência que oportuniza a crianças da educação 

infantil a terem acesso a obras literárias e narrativas orais, 

principalmente por vir a estimular o professor a ler mais 

literatura infantil. 

Palavras – chaves: literatura infantil. Educação infantil. 
Contação de história. 
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A ESCOLA COMO CENÁRIO PARA 
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Cecilia Freitas de Araújo Mota101 
E-mail do autor: ceciliafamota@gmail.com 

 

RESUMO 

OBJETIVO: Relatar a experiência de uma enfermeira, a 
partir do desenvolvimento de uma atividade na escola, 
destinada aos pais dos alunos, para falar do ambiente 
doméstico saudável. QUADRO TEÓRICO-
METODOLÓGICO: Trata-se de um relato de experiência 
vivenciado por uma de Enfermeira da Vigilância 
Epidemiológica numa escola municipal da cidade de 
Parnaíba, Piauí, Brasil, no mês de março de 2018. 
Profissionais das Vigilâncias Epidemiológica, Ambiental e 
Sanitária, em parceria com a Equipe do Programa de Saúde 
nas Escolas (PSE) e com a direção da escola desenvolveram 
ações de Educação em Saúde, abordando a temática 
ambiente doméstico saudável, esclarecendo a população 
sobre: o combate às arboviroses; a prevenção e controle das 
doenças diarreicas; e a promoção de um ambiente 
domiciliar limpo e saudável. Para a abordagem do conteúdo, 
foram utilizadas palestras, cartilhas, distribuição de 
repelentes às gestantes e de hipoclorito para a higienização 
da água, das frutas e das verduras para as pessoas presentes. 
Durante a abordagem, foi utilizada uma linguagem direta e 

                                                             
101 Enfermeira da Prefeitura Municipal de Parnaíba/PI. 
Mestranda em Tecnologia e Inovação em Enfermagem – 
UNIFOR, Graduanda do Curso de Letras Língua 
Portuguesa - UFPI 
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especifica para o público alvo. RESULTADOS: A escola é 
espaço importante para promoção da saúde, principalmente 
quando exerce papel fundamental na formação do cidadão, 
estimulando a autonomia, o exercício de direitos e deveres, 
o controle das condições de saúde e qualidade de vida, com 
opção por atitudes mais saudáveis. A experiência de levar 
saúde para as escolas é bastante exitosa, demonstrando que a 
integração das entidades e a união de esforços pode gerar 
um resultado positivo. CONCLUSÃO: Diante das 
atividades realizadas, observou-se que a promoção da saúde 
nas escolas está relacionada diretamente a transmissão de 
informações através da educação em saúde e que a 
valorização das famílias e do desenvolvimento de parcerias 
com os pais dos alunos pode fornecer uma educação mais 
relevante e significativa. 

Palavras-chave: Programa saúde nas escolas. Prevenção e 
controle. Educação em saúde. 
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A PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE 
DROGAS NAS ESCOLAS 

Francisco Mesquita Mota Junior102 

Cecilia Freitas de Araújo Mota103 

RESUMO 
OBJETIVO: Relatar a experiência de um Agente de 

Segurança Pública a partir do desenvolvimento de uma 

atividade na escola, destinada aos professores e alunos, para 

falar sobre a prevenção ao uso indevido de drogas. 

QUADRO TEÓRICO-METODOLÓGICO: Trata-se de 

um relato de experiência vivenciado por um Agente de 

Segurança Pública, no período de 22/05/2017 a 01/06/2017, 

em escolas municipais, na cidade de Parnaíba, Piauí, Brasil. 

Profissionais de Segurança Pública em parceria com 

diretores de escolas promoveram palestras abordando a 

temática sobre a prevenção ao uso indevido de drogas, 

esclarecendo aos professores e alunos sobre as características 

de diversos tipos de drogas; sobre as consequências 

maléficas causadas pelos entorpecentes para família e 

                                                             
102 Especialista em Docência do Ensino Superior; Especialista em 
Segurança Pública; Acadêmico do Curso de Letras Língua 
Portuguesa da UFPI. 

103 Mestranda em Tecnologia e Inovação em Enfermagem; 
Acadêmica do Curso de Letras Língua Portuguesa da UFPI. 
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sociedade; sobre as doenças causadas aos usuários de drogas 

e também sobre a legislação que prevê penalidades aos 

traficantes e usuários de drogas. Nas palestras foram 

mostrados vídeos e imagens de pessoas antes e após o uso 

de determinadas drogas, além de depoimentos de ex-

usuários de entorpecentes. Nas palestras foi utilizada uma 

linguagem direta e específica para o público alvo. 

RESULTADOS: Na escola se desenvolvem processos de 

ensino-aprendizagem voltados à formação de cidadãos, para 

o desenvolvimento crítico e político, em que valores 

pessoais e crenças são construídos, interferindo diretamente 

nas relações sociais e na prática da cidadania. A experiência 

de realizar este projeto foi válida, pois muitos jovens ao final 

das palestras declararam o desconhecimento que tinham 

sobre os malefícios causados pelo uso de diversas drogas e 

a importância de se evitar o consumo de entorpecentes. 

CONCLUSÃO: A realização de palestras que buscam 

informar os jovens sobre os riscos do consumo indevido de 

drogas é relevante, pois por meio dessas orientações, muitos 

jovens evitam o primeiro contato com a droga, contribuindo 

para o seu bem-estar, o de sua família e o da sociedade em 

geral. Vale ressaltar ainda que a inexistência de matérias que 

versam sobre a problemática das drogas nas grades 

curriculares de diversos cursos de formação de professores 

e a insuficiência de capacitação pedagógica sobre esta 
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temática impossibilitam muitos docentes de abordarem este 

relevante assunto em sala de aula.  

Palavras-chave: Prevenção. Drogas. Educação em saúde. 
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O PAPEL DO DIRETOR: planejamento e 
comunicação para uma gestão participativa e 

democrática. 
 

Milena Dutra Araújo Ribeiro 

Universidade Federal do Piauí – Campus Ministro Reis 
Velloso milenadribeiro2@gmail.com 

Luana Santos Aragão Cortez 

Universidade Federal do Piauí – Campus Ministro Reis 
Velloso luscortez@gmail.com 

 

RESUMO: Sendo a gestão escolar o conjunto de atividades 
ou ações desenvolvidas no âmbito da instituição às quais 
almejam alcançar resultados satisfatórios perante as 
exigências educacionais, tanto nos termos da lei quanto 
perante as relações sociedade e escola, buscamos neste 
artigo demonstrar alguns pontos relevantes dentro da função 
exercida pelo gestor escolar, frente a sua realidade, que 
fazem a diferença no resultado final. A importância desse 
trabalho é evidenciar as atividades ou ações exercidas pelos 
gestores, destacando o contexto em que trabalham e a forma 
como usam o planejamento e a comunicação para otimizar 
os objetivos esperados. Exercer uma gestão democrática e 
participativa significa tomar decisões comprometidas com a 
cidadania, e isso é um desafio para muitos gestores. É 
possível gerir de forma democrática e participativa fazendo 
uso do planejamento e da comunicação? Como metodologia 
utilizamos rodas de conversa que ocorreram durante as 
aulas da disciplina Fundamentos da Gestão Escolar do curso 
de Pedagogia da Universidade Federal do Piauí, onde alguns 
gestores compartilharam suas experiências e dentre eles 
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escolhemos duas gestoras que embasaram a pesquisa. Como 
referencial teórico buscamos, entre outros, autores como 
Victor Paro e Souza, cujos textos orientam a função. Como 
resultado concluímos que é possível gerir a instituição 
escolar de forma democrática e participativa quando o 
diretor utiliza o planejamento e a comunicação como 
ferramentas de destaque em seu trabalho. 

Palavras-chave: Diretor. Planejamento. Gestão 
Participativa. 
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DISLEXIA: DIFICULDADES DE 
APRENDIZAGEM NA LEITURA E NA 

ESCRITA 
Mohara Lais de Sousa Coelho Silva(Autora) 

Esta pesquisa teve como objetivo propor uma reflexão 

acerca do tema Dislexia, buscando subsídios teóricos a 

partir de doutrinadores e cientistas que pesquisam a temática, 

a fim de dar suporte ao professor sobre o que viria a ser tal 

transtorno de aprendizagem como diagnosticá-lo e trabalhá-

lo no espaço escolar, daí a problematização que motivou 

esta pesquisa: Até que ponto o professor, em sua práxis na 

sala de aula, está preparado para lidar com crianças 

disléxicas? A fim de buscar respostas a essa 

problematização é que surgiram as seguintes questões 

norteadoras: como definir Dislexia e suas modalidades? 

Como o professor pode identificar uma criança disléxica? 

Como se dá o processo de aprendizagem de leitura e escrita 

em crianças com dislexia? Qual o papel do professor nesse 

processo? Quais as modalidades de Dislexia? Para tanto, 

partimos de um estudo de revisão bibliográfica, de cunho 

descritivo e de natureza qualitativa, a partir de informações 

obtidas em artigos, textos da internet, livros, dissertações de 

mestrado e teses de doutorado acerca do tema dislexia na 

escola de diferentes doutrinadores como Nunes (1992); 

Petronilo (2007); Lanhez (2002); Capovilla (2007); 

Calafange (2004). De acordo com a literatura consultada, o 
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método multissensorial e o método fônico são 

especialmente indicados para trabalho com crianças com 

dislexia, por unir as modalidades auditiva, visual, 

sinestésica e tátil, facilitando a leitura e a escrita ao 

estabelecer a conexão entre aspectos visuais (a forma 

ortográfica da palavra), auditivos (a forma fonológica) e 

sinestésicos (os movimentos necessários para escrever 

aquela palavra); desenvolvem rima, discriminação de sons, 

segmentação fônica e relações entre os fonemas e os 

grafemas. A partir dessas constatações, concluímos que 

cabe a nós, professores, a tarefa de auxiliar a despertar as 

potencialidades da criança com dislexia, dando o suporte 

necessário para que o mesmo possa construir seu 

conhecimento de forma qualitativa, tomando a leitura e a 

escrita como algo que poderá gerar não apenas desafios, 

mas prazer, conhecimento e liberdade. 

Palavras-chave: Dislexia. Professor. Ensino. 
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A IMPORTÂNCIA DA MUSICALIDADE NA 
INCLUSÃO DO ALUNO NO ESPECTRO 

AUTISTA 

Autora: Luana Santos Aragão Cortez  
Coautora: Milena Dutra Araújo Ribeiro 

 

O presente trabalho discute a música com o aluno no 
Espectro Autista como artifício a favorecer a interação 
com outros componentes que auxiliam no andar 
pedagógico. Podemos observar que a criança com um 
determinado nível de autismo poderá obter um bom 
desenvolvimento psicomotor, intelectual, rítmico, sensorial 
e interpessoal com a música aliada à outras atividades de 
ensino aprendizagem. 

FREIRE (2014), “ avaliou o efeito do atendimento musico 
terapêutico baseado na interação musical entre crianças 
com TEA e terapeuta durante a experiência musical de 
improvisação e verificou que, em média, com apenas 
quatro meses de sessões individuais semanais, utilizando o 
parâmetro estatístico de Cohen, já era possível verificar 
resultados significativos de tamanho médio e grande em 
relação ao desenvolvimento de interação e comunicação. ” 

KERN e colaboradores (Kern, ALDRIDGE,2006; Kern, 
WOLERY; ALDRIDGE; 2007), utilizaram canções com 
crianças de até quatro anos de idade com TEA, com 
objetivo de contribuir com a aprendizagem e 
comportamento das mesmas. 

Segundo Bosa (2002), ” são chamadas Autistas as crianças 
que tem inadaptação para estabelecer relações normais 
com o outro, um atraso na aquisição da linguagem e, 



24	EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1269 

quando ela se desenvolve, uma incapacitação de lhe dar 
um valor de comunicação. “ 

O professor deve ter consciência de sua importância como 
mediador e compreender que cada criança dentro de sala 
de aula se desenvolve, amadurece e aprende de forma 
particular, ou seja, atinge expectativas de aprendizagens 
únicas e que a todo tempo deve ser valorizada e estimulada 
a atingir níveis cada vez mais elevados (VYGOTSKY, 
1978). 

Para Piaget, o afeto é o principal impulso motivador dos 
processos de desenvolvimento mental da criança, e, para 
Celso Antunes, a afetividade pode ser construída através 
de estímulos adequados e mediados por um educador. 

Portanto, as escolas e os professores de música precisam 
estar sensíveis e preparados para compreender a 
diversidade de nossa população. (LOURO, 2006, p.30) 

Segundo Bertoluchi (2011), “ a musicalização (...) ainda 
auxilia no desenvolvimento de aperfeiçoamento de 
socialização, alfabetização, capacidade inventiva, 
expressividade, coordenação motora e motricidade fina, 
percepção sonora, percepção espacial, raciocínio 

logico e matemático e estética”. Portanto, uma intervenção 
eficaz logo no começo doprocesso de escolarização 
contribua para o melhor desenvolvimento futuro desses 
sujeitos, permitindo- lhe maior qualidade de vida, 
aprendizagens e acesso para conviverem permanentemente 
em sociedade (BERTAZZO, MOSCHINI, 2012, p. 2) 

A pesquisa é eminentemente exploratória, pelo fato de 
uma observação intensa à um determinado aluno, que se 
inicia com observação ao mesmo e a possível mudança no 
seu comportamento com a música. Posteriormente, se 
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aplica uma possível intervenção de mudança e descoberta 
de algumas hipóteses. 

O tema da presente proposta de pesquisa busca interfaces 
principalmente em três áreas do conhecimento: 
Musicoterapia, Educação e Relações sociais. Essa 
interação disciplinar exigida pela interdisciplinaridade leva 
a discussões de métodos, conceitos e estruturas das 
disciplinas envolvidas. Dessa forma, a pesquisa aqui 
proposta pode contribuir tanta para a Musicoterapia como 
para a Educação, levando em consideração que ambas 
trabalham com a musicalidade nas intervenções nas 
crianças com autismo. 

Palavras-chave: Autismo. Musicalidade. Inclusão. 
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE 
PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS 

Edna Maria Rodrigues da Silva 

Resumo 

Este trabalho faz parte da monografia pesquisada e 
desenvolvida em uma escola da rede municipal de ensino da 
cidade de Parnaíba, estado do Piauí, surgiu através do 
interesse de compreender as relações existentes entre o 
professor e aluno, o intuito é aprofundar o conhecimento 
acerca da Educação de Jovens e Adultos, principalmente no 
fazer pedagógico do educador na sala de aula, tendo por 
objetivo investigar as práticas pedagógicas direcionadas ao 
procedimento de alfabetização de jovens e a metodologia: 
observação em sala de aula entrevista com a educadora, 
entre outras. 

Palavras chaves: Práticas Pedagógicas. Educação de 
Jovens e Adultos. Educando. 

Introdução 

A educação é um dos temas abordados 

constantemente na sociedade devido à importância do seu 

papel para o ser humano, pois, é através dela que o homem 

torna-se um sujeito ativo, criativo e atuante no meio social, 

cultural e político. 

Diante do objeto a ser estudado elegi para a 
realização dessa pesquisa a abordagem qualitativa, pois esta 
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possibilita um contato direto com o objeto pesquisado, a fim 
de compreender as práticas pedagógicas na Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). 

Essa abordagem metodológica contribuirá 
para melhor desenvolver a temática na perspectiva de 
mediar novas propostas de trabalho partindo de uma prática 
pedagógica aliada à realidade concreta dos estudantes. Este 
trabalho se fundamenta na pesquisa do tipo etnográfica onde 
para a autora André: 

[...] “Esse tipo de pesquisa permite, pois, que 
se chegue bem perto da escola para tentar 
entender como operam no seu dia-a-dia os 
mecanismos de dominação e de resistência, de 
opressão e de contestação, ao mesmo tempo 
em que são vinculados e reelaborados 
conhecimentos, atitudes, valores, crenças, 
modos de ver e de sentir a realidade e o 
mundo”. (2005, p.41) 

Dessa forma, é preciso entender que a 
pesquisa etnográfica exerce um papel importante no sentido 
de criar condições favoráveis para que o trabalho realizado 
implique em rever as dificuldades encontradas no espaço 
escolar descobrindo as contradições existentes que marcam 
o desenvolvimento humano e as transformações sociais. 

Para se alcançar o objeto proposto foi 
realizado uma pesquisa de campo a partir das seguintes 
técnicas: observação participativa com os sujeitos 
professor-aluno para verificar as práticas pedagógicas 
desenvolvidas em sala de aula objetivando criar relações de 
confiança entre ambas às partes através do contato direto 
com os mesmos. Entretanto, é importante salientar que as 
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considerações aqui estabelecidas é uma pequena parcela 
desse contexto que é tão complexo e, portanto, não devemos 
generalizar, colocando que todos que trabalham nesta 
modalidade de educação agem da mesma maneira. 
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A importância do estágio supervisionado na 

formação inicial de professores de 

Ciências/Biologia do curso de licenciatura em 

Biologia da UFPI/CMRV 

SANTOS, Bruna Brito 

RESUMO 
 

O estágio supervisionado é a fase da formação inicial de um 

licenciando onde se consolida a teoria com a prática, 

propiciando ao futuro professor uma proximidade com a 

realidade da profissão. Para um bom desempenho do 

estagiário, é necessário um diálogo constante entre 

estagiário, professor supervisor, professor orientador do 

estágio, escola e universidade, buscando soluções para as 

problemáticas que dificultam a prática de ensinar e 

aprender. Entretanto, nem sempre essa interação é possível 

devido a dificuldades quase intransponíveis que o professor 

orientador e demais agentes envolvidos encontram diante do 

processo de acompanhamento em campo de estágio, 

trazendo prejuízos na formação inicial dos estudantes de 

licenciatura. Objetivos: O presente trabalho visa 

demonstrar a importância do estágio supervisionado para a 

plena formação docente, favorecendo a extensão e a 

pesquisa por meio de atividades propostas no desenrolar dos 

estágios, monitoradas com o auxílio do caderno de 
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supervisão de estágio proposto por duas professoras da 

disciplina no curso de Licenciatura em Biologia da 

UFPI/CMRV. Quadro teórico-metodológico: O trabalho 

apresenta um relato de experiência de duas professoras 

orientadoras do estágio supervisionado de alunos do curso 

de licenciatura citado anterior, quanto a dinâmica de 

acompanhamento dos estagiários, utilizando um caderno de 

supervisão, que se tornou uma ferramenta de auxílio no 

acompanhamento mais preciso do licenciando em campo de 

estágio, facilitando o trabalho do professor orientador de 

estágio que precisa acompanhar vários alunos em um curto 

período de tempo. Resultados: O caderno de supervisão 

propiciou ao professor orientador uma melhor articulação 

nos processos de interação constante entre os atores 

envolvidos na formação inicial dos futuros docentes. As 

professoras relatam melhoria no trabalho, em termos de 

organização dos horários de visita as escolas, padronização 

de avaliações, além do aproveitamento das anotações para 

uma reflexão quanto a prática docente do aluno em processo 

de formação docente. Essa pesquisa realça a importância do 

estágio supervisionado na formação inicial dos professores 

de Ciências/Biologia, além de oferecer um modelo de 

orientação dessa prática por meio do caderno de supervisão 

dos alunos em campo de estágio, inspirando outros 

professores da disciplina em outros cursos de licenciatura. 

Palavras-chave: Licenciando. Prática. Escola 
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PROJETO CONHECENDO E 

CONVIVENDO COM A BIBLIOTECA 

MUNICIPAL SENADOR ALBERTO SILVA: 

UM OLHAR DE MONITORA. 
Autora: Maria Paula Pires de Lima104 

Co-autores: Rejane Maria Rodrigues de Moura105 
Rozenilda Maria de Castro Silva106 

 

Esse trabalho tem como objetivo apresentar as primeiras 

reflexões de monitora no Projeto Conhecendo e Convivendo 

com a Biblioteca Municipal Senador Alberto Silva, em 

Parnaíba/PI. Trata-se de uma experiência em andamento e, 

em parceria, que envolve Bibliotecária, psicopedagogas – 

profissionais da Secretaria Municipal de Educação e 

monitores – alunos e alunas do Curso de Licenciatura Plena 

em Pedagogia da Uninassau. Destinado aos alunos do 

Ensino Fundamental Menor, o Projeto oferece dentre outros 

serviços, o atendimento de alfabetização e letramento às 

crianças da rede municipal da cidade de Parnaíba, com 
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dificuldades de aprendizagem na escola regular. A ação 

fundamenta-se em Vygotsky - zona de desenvolvimento 

proximal; Piaget – o predomínio das atividades do 

pensamento e as contribuições da gênese da língua escrita 

de Ferreiro e Teberosky. Por meio de contação de história e 

de oficinas de leitura e escrita de variados gêneros textuais, 

dentre eles: a poesia, o conto e a música, o Projeto tem 

como estratégia de trabalho o contato com o livro no espaço 

da Biblioteca, com a intenção de provocar uma pratica 

social da leitura e da escrita. As primeiras reflexões como 

participante da monitoria desse Projeto, apontam que: desde 

o primeiro encontro houve um entusiasmo dos alunos na 

participação das atividades propostas, tanto individual como 

coletivamente; é perceptível a conquista gradual e contínua 

da autonomia dos alunos, no sentido de buscar uma escrita 

mais convencional, porque faz parte da metodologia do 

Projeto o aluno repensar a sua própria escrita; os alunos se 

tornaram mais leitores; rápida interação, confiança e escuta, 

na relação aluno-aluno, aluno-monitor, aluno- orientador e 

monitor-orientador, estabelecendo uma convivência 

horizontal; As tentativas de leitura e o entusiasmo em 

produzir a escrita, são aspectos relevantes na rotina do 

Projeto, mediados pelos monitores, psicopedagogas e 

bibliotecária. Fazer parte desse processo de tentativa de 

desenvolvimento da leitura e da escrita, com crianças que 

apresentam dificuldades de leitura e escrita na escola 
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regular,   garante que,  participar desse projeto,  como 

monitora, é formativo, possibilita adquirir uma 

compreensão maior no que se refere à experiência do 

professor como mediador de conhecimento, além da 

importância do respeito à espera do desenvolvimento do 

processo de maturação de cada criança e contribui de forma 

positiva para o desempenho dos envolvidos como ser 

humano, estudante e profissional. 

Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Mediação. 
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O professor alfabetizador: a relevância da 
prática docente na alfabetização e letramento 

 
Damares Araújo Teles Licenciatura em Pedagogia,  

Universidade Federal do Piauí 

Resumo 

Ao longo dos anos os debates que cercam a questão da 

alfabetização e letramento têm suscitado grandes 

questionamentos no âmbito educacional. Esse enfoque é 

dado pelo fato de termos uma história de fracassos na 

alfabetização com a utilização de diferentes métodos, e essa 

dura realidade temos enfrentado não apenas nesses últimos 

anos, mas no decorrer da história da educação no Brasil. É 

nesse panorama que o professor alfabetizador se insere, 

sendo o responsável em ensinar a leitura e a escrita, com o 

objetivo de emancipação dos indivíduos. Desse modo, o 

presente artigo tem como objeto de estudo a prática docente 

na alfabetização e letramento de crianças, por isso o 

objetivo geral consistiu em investigá-la nos anos iniciais do 

ensino fundamental, observando a relevância de práticas 

exitosas construídas ao longo da trajetória profissional. E os 

específicos foram: analisar a concepção de alfabetização 

que dá suporte à prática docente; identificar os métodos 

utilizados; apontar os saberes docentes que a professora 

pesquisada adquiriu a partir da prática cotidiana; verificar 
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quais são as maiores dificuldades enfrentadas no decorrer da 

prática e que dificultam a alfabetização e letramento; 

descrever como a professora busca a formação continuada 

para que sua prática se torne eficaz e evidenciar os 

resultados alcançados. Por isso partimos do seguinte 

questionamento: Qual a relevância de uma prática docente 

que ao longo dos anos tem obtido resultados satisfatórios na 

alfabetização e letramento nos anos iniciais do ensino 

fundamental? Utilizamos como embasamento teórico 

diversos autores, dentre eles: Abramovich (1995); 

Feldmann (2009); Ferreiro e Teberosky (1999); Frade 

(2005); Garcia (2008); Mortatti (2000); Montessori (1965); 

Pimenta (2009), Rohrs (2010), Soares (2017), entre outros. 

Como metodologia fizemos a opção pela abordagem 

qualitativa, com o estudo de estudo de caso e como 

procedimentos de coleta de dados, entrevistas 

semiestruturadas, observações e análise documental. 

Tivemos como referência os estudos de André (2013); 

Chizzotti (2003); Ludke e André (1986); Stake (1995), entre 

outros. Os resultados evidenciam que com o intuito de 

estimular as habilidades de leitura e escrita, havia uma 

grande ênfase na literatura infantil como um importante 

recurso que possibilita a inserção da criança na prática 

social do ler e do escrever. Também se identificou a 
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grande ênfase em atividades como cantigas de roda, 

construção de textos, parlendas, rimas, brincadeiras de faz 

de conta, dentre outras. E por meio desse enfoque, 

constatou-se que as crianças conseguiam ler e interpretar 

textos de diferentes gêneros, assim como utilizar a leitura e a 

escrita nas práticas sociais. Portanto, é possível evidenciar 

que a professora desenvolveu ao longo de sua trajetória 

docente práticas que tiveram ótimos êxitos na alfabetização e 

letramento de crianças, com a efetiva formação de 

indivíduos críticos, reflexivos e autônomos. 

Palavras-chave: Prática docente. Alfabetização. 
Letramento. 
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O INCENTIVO DA COMUNIDADE 

DOCENTE AO USO DA BIBLIOTECA 

UNIVERSITÁRIA POR PARTE DOS 

ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ EM SOBRAL-CE 
 

Emanuela Cedro Farias Nobre¹  
Isabela Cedro Farias² 

RESUMO 

O tema do presente estudo é a formação docente e 

a biblioteca universitária. Durante muitos séculos, a 

arrumação dos livros de uma biblioteca foi feita apenas com 

o objetivo de preservá-los para a posteridade. A biblioteca 

enfrenta agora outro desafio. O uso de novas tecnologias é 

cada vez maior e tais espaços literários, em sua maioria, não 

têm conseguido cultivar um público representativo. A 

situação é preocupante uma vez que o papel da biblioteca é 

também a democratização do conhecimento. O professor 

surge então como um aliado para reverter essa situação, 

podendo inserir no cotidiano acadêmico do aluno 

instrumentos que auxiliam na formação do aluno-

pesquisador, projeto que coloca a biblioteca universitária 

em destaque, se utilizada de forma adequada. O presente 
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estudo buscou investigar na Universidade Estadual Vale do 

Acaraú em Sobral (CE)/BR como era feito o incentivo ao 

uso da biblioteca universitária pelo corpo docente aos seus 

alunos, tendo em vista que essa é uma ferramenta 

indispensável na construção da aprendizagem e na formação 

acadêmica, no sentido de inserir o uso da biblioteca na carga 

horária das disciplinas, observando o acervo disponível aos 

alunos, bem como o nível de participação destes. A 

pesquisa foi do tipo exploratória e descritiva, a abordagem 

teve delineamento quali-quantitativo, com o método da 

observação não-participante e aplicação de questionário 

direcionado aos docentes do 8º período do curso de 

Pedagogia da instituição referida. Concluiu que os docentes 

acreditam no uso da biblioteca universitária como ferramenta 

potencializadora da aprendizagem dos acadêmicos, 

reconhecendo as limitações acerca do acervo atual 

disponibilizado ao Curso de Pedagogia. Alegam incentivar 

seus alunos ao uso da biblioteca universitária como 

instrumento de pesquisa na construção da aprendizagem e 

formação acadêmica mediante as atividades do cotidiano 

destes discentes. Reconhecem que a praticidade do acesso à 

internet por meios eletrônicos próximos aos discentes seja 

computadores e/ou celulares, o que sugere de alguma forma, 

afastar os acadêmicos a irem à procura da biblioteca. Damos 

relevância ao fato de mostrarem interesse em incluir a 



25	EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1284 

visitação e acesso à biblioteca, durante sua carga horária 

destinada à disciplina. 

Palavras-chave: Biblioteca. Docentes. Tecnologia 
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AS INFLUÊNCIAS DAS TICs NO ENSINO-
APRENDIZAGEM DE QUÍMICA 

Júlia Naelly Machado Silva107 

2Elenice Monte Alvarenga108 

 

O surgimento das ferramentas tecnológicas proporcionou 
uma integração efetiva de diferentes espaços e culturas, de 
modo que proporcionou o aumento no fluxo de 
informações, facilitando a vida das pessoas. Nessa 
perspectiva, tendo em vista que a educação molda-se com a 
sociedade, o surgimento das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICs), também impactou a educação, de 
modo que discussões acerca da utilização das ferramentas 
tecnológicas na sala de aula foram criadas. Outro fato 
importante, é o uso das novas tecnologias como meio 
facilitador da aprendizagem significativa de Química, tendo 
em vista que, tal disciplina é vista como trabalhosa pelos 
alunos. Desse modo, objetiva-se analisar as influências e os 
impactos causados pelas TICs no ensino de Química. Este 
trabalho, tem uma abordagem qualitativa, uma vez que 
trata-se de uma revisão de literatura de artigos relacionados 
com a temática. Assim, nota-se que as tecnologias facilitam 
o processo de ensino aprendizagem de Química, tendo em 
vista que esta integraliza as relações socais, desenvolvem 
habilidades de comunicação dos alunos, além de ser um 

                                                             
107 Graduanda em Licenciatura em Química pelo Instituto Federal de 
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108 Doutora em Biotecnologia, docente no Instituto Federal de 
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meio de diminuição da exclusão digital. Em contrapartida, o 
uso exacerbado das TICs pode levar à disseminação de 
conteúdos inapropriados e até mesmo perda de 
concentração. Na atualidade as TICs destinadas ao ensino 
de química ainda são escassas, tendo em vista que o 
contexto sociocultural ainda impõe paradigmas de que a 
disciplina é muito complexa e que a contextualização com o 
cotidiano é inexistente. Outro fator relevante, é que os 
graduados em licenciatura em química têm inúmeras 
dificuldades em relação ao manuseio e à implantação das 
novas tecnologias na sala de aula, tendo em vista que, no 
Brasil há uma grande carência de salas de informáticas 
adequadas e de recursos multifuncionais, dificultando a 
inclusão das TICs no ensino. Sendo assim, conclui-se que as 
Tecnologias da Informação e Comunicação são de suma 
importância para a melhoria do ensino de química, uma vez 
que elas colaboram com uma aprendizagem significativa, 
sendo, então, importante a criação e expansão desses meios 
nas escolas. Ademais, tais tecnologias servem como suporte 
para o professor, não podendo, dessa forma, substituí-lo, já 
que somente os professores podem intermediar o processo 
de aprendizagem envolvendo as TICs, favorecendo a 
abordagem de conceitos críticos, éticos e sociais. 

Palavras-chave: Tecnologia. Professores. Química. Grupo 
temático: Tecnologias e Educação Modalidade: 
Comunicação oral 
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O USO DE TECNOLOGIAS NA PRÁTICA 
EDUCACIONAL 

 

Cecilia Freitas de Araújo Mota109 

Francisco Mesquita Mota Junior110 

RESUMO 
 

INTRODUÇÃO: Os avanços educacionais e tecnológicos 

trazem novos caminhos para o aprendizado. O ensino não se 

limita apenas à relação professor aluno dentro da sala de 

aula; hoje, muitos setores em vários ambientes executam o 

aprendizado de diferentes maneiras, por vezes, com o 

auxílio das mais diversas tecnologias. Tecnologia é o 

conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se 

aplica ao planejamento, à construção e à utilização de um 

equipamento em um determinado tipo de atividade. As 

                                                             
109 Mestranda em Tecnologia e Inovação em Enfermagem; 
Acadêmica do Curso de Letras Língua Portuguesa da UFPI. 
110 Especialista em Docência do Ensino Superior; Especialista em 
Segurança Pública; Acadêmico do Curso de Letras Língua 
Portuguesa da UFPI. 

E-mail dos autores: ceciliafamota@gmail.com; 
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tecnologias são usadas em todos setores, classificam-se em 

leve (ligadas aos procedimentos das relações, empregadas 

no processo ensino-aprendizagem), leve dura (agregadas 

aos saberes estruturados, tais como as teorias) e dura 

(referente aos recursos materiais). OBJETIVO: Apresentar 

algumas tecnologias educativas utilizadas na prática 

educacional. QUADRO TEÓRICO-METODOLÓGICO: 

Revisão integrativa da literatura, uma técnica de pesquisa 

que reúne e sintetiza o conhecimento científico produzido 

por meio da análise dos resultados já evidenciados nos 

estudos de autores especializados. Para o alcance do 

objetivo proposto, seguiram-se as etapas: identificação do 

problema ou da temática (elaboração da pergunta 

norteadora, estabelecimento de descritores); 

estabelecimento de critérios para inclusão/exclusão de 

artigos (seleção dos artigos); categorização dos estudos de 

acordo com as competências; definição das informações a 

serem extraídas dos trabalhos selecionados; análise e 

discussão; síntese dos achados evidenciados nos artigos 

analisados. Foi adotada a seguinte questão norteadora: Que 

tecnologias estão sendo utilizadas na prática educacional? 

Os critérios de inclusão delimitados para a pré-seleção dos 

estudos foram: artigos que contemplassem o objetivo 
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proposto; publicados no período de 2014 a 2018; em línguas 

inglesa, portuguesa ou espanhola e disponíveis 

eletronicamente na íntegra. A busca ocorreu no mês de 

julho de 2018. Os artigos encontrados foram submetidos à 

leitura exploratória, seletiva e analítica, classificados por 

áreas temáticas por meio das quais foram aplicados os 

critérios de inclusão, sendo a amostra final constituída por 9 

artigos. RESULTADOS: Álbum seriado, cartilha, jogos, 

arquivos multimídia e vídeodisco, são algumas das 

tecnologias utilizadas na prática educacional. As tecnologias 

citadas apresentaram- se válidas por especialistas quanto ao 

conteúdo e aparência, sugerindo que estas tem potencial 

para contribuir na educação. CONCLUSÃO: As 

tecnologias educacionais evoluíram com o passar dos anos, 

permitindo o uso de novos recursos nas práticas de ensino. 

Nos estudos analisados, observou-se o uso de tecnologias 

nas diversas formas, caracterizando a fomentação do 

processo ensino/aprendizagem. 

Palavras-chave: Tecnologia. Educação. Práticas de ensino. 
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FLORIDA CHRISTIAN UNIVERSITY 

UNIFUTURO-FACULDADE DE ENSINO 

SUPERIOR DO NORDESTE MESTRADO 

EM EDUCAÇÃO NEUROCIÊNCIA E 

EDUCAÇÃO 

Maria Deuzimar de Castro Silva Rodrigues111 

Rosemary Meneses dos Santos112 

 

A Neurociência traz a contribuição de entender o que 

acontece com as pessoas mentalmente, para daí em diante 

conseguir conhecer cada reação apresentada a cada 

obstáculo imposto, fazendo com que ajamos com a razão. 

Existem muitas reações demonstradas na personalidade do 

homem, dentre tantas podemos citar as representações que 

são geradas a partir das experiências vivenciadas no mundo, 

despertando as percepções, as sensações, as memórias e 

outros processos mentais. A mente humana é rica em 

                                                             
111 Pedagoga, especialização em Educação, área de Concentração 
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atitudes e comportamentos, ainda desconhecidos, em parte, 

pela ciência, suas reações são demostradas com uma 

diversidade de momentos dependentes dos sentimentos 

vividos, podemos mencionar: a raiva, a afetividade e a auto 

regulação. O nosso cérebro é sistêmico, necessitando de 

estímulos diferentes ao longo da vida e das mais variadas 

formas possíveis, tornando-o ágio, criativo e capaz de 

encontrar resoluções com qualidade. Para entender o 

cérebro, Relvas (2009) relata que o universo biológico 

interno é composto por células nervosa formando o cérebro, 

e quando unidas ao sistema nervoso elas se comunicam umas 

com as outras por pulsos eletroquímicos, promovendo 

diversos aspectos inerente ao desenvolvimento humano, 

revelando sentimentos, pensamentos, dor, emoções, 

movimentos, sonhos e muitas outras funções mentais e 

física; nas quais sem elas seria impossível expressar toda 

capacidade interna, não conseguindo, dessa maneira, 

perceber o mundo externo, como cheiro, som e sabor. 

Buscando entender a Neurociência na vida humana, 

objetivamos investigar a importância da Neurociência na 

educação, mostrar as contribuições trazidas pela 

Neurociência a vida pessoal, social e profissional. Neste 

desvendar, Fischer (2009) corrobora fazendo uma ressalva de 

que a ciência necessita instigar a curiosidade, trazer a junção 

de cientistas, pais, educadores e demais profissionais 

direcionados ao ensino e à aprendizagem; pois elaborar 
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ações educativas a partir da Neurociência é dispor de 

instrumentos que serão fundamentais a conhecer e entender 

os aspectos biológicos, posto que em diversas situações 

escolares e distintas idades, as habilidades e deficiências de 

cada indivíduo não são compreendidas, o que prejudica seu 

aprendizado no decorrer de sua vida acadêmica. A pesquisa 

é de natureza básica, de cunho bibliográfico com abordagem 

qualitativa. Sampieri (2013) assevera que para trabalhar de 

maneira a descrever e analisar as fontes pesquisadas sem 

mensurar dados probabilísticos, é preciso que os 

pesquisadores tenham consciência das etapas e aprofundem 

estudos nos mais diversos acervos. Concluímos, então, que 

educar para o pensar é fazer os seus cidadãos sejam capazes 

de reagir diante dos conhecimentos e saberes adquiridos, 

levando-os a serem eternos observadores e instigadores, 

além de aprender a partir dos erros. Assim, pensar e ser 

inteligente, é mecanismo do fruto dos conhecimentos 

assimilados ao longo de sua existência, uma reação que vem 

da psique humana. Tais situações pertencem ao cérebro 

humano, com muitas situações distintas, demonstradas de 

maneira consciente e inconsciente, sendo responsáveis em 

nos manter e ter relações com os outros e com o mundo. 

Destarte, nosso cérebro é social, pois precisamos uns dos 

outros, e é isso que nos ajuda a pensar, viver e a seguir um 

caminhar melhor. 
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Resumo: O presente artigo estuda o gênero cordel como 

facilitador do ensino-aprendizagem. De maneira geral 

pretende-se, incentivar o hábito da leitura e da escrita por 

meio da literatura de cordel. O referido gênero literário 

possibilita uma leitura rápida e agradável, mas com 

conteúdo muito rico, permite um amplo leque para poder 

escrever sobre diversos temas. Tornando assim, possível ter 

como metas promover a leitura como lazer; além 

desenvolver a criatividade dos discentes para criar histórias; 

valorizar a cultura regional, já que a literatura de cordel é 
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um gênero típico da região Nordeste; ajudar os alunos a 

desenvolver o senso crítico sobre temas sociais. Abordou-se 

alguns conceitos sobre linguagem, visto que este, são 

aspectos que chamam a atenção no cordel. Este trabalho fez 

uma pesquisa desde o início da história da literatura de 

cordel até como esta é utilizada atualmente nas escolas; as 

mudanças das concepções que sofreu esse gênero literário 

ao longo do tempo. Analisa-se também, o importante papel 

que o professor tem como mediador para os alunos 

desenvolverem gosto para realizar atividades tais como de 

leitura e escrita, que são de extrema importância para o 

sucesso tanto na vida pessoal quanto acadêmica do ser 

humano. A metodologia utilizada foi de pesquisa 

bibliográfica e pesquisa-ação. Para a segunda etapa deste 

trabalho aplicou-se uma oficina para alunos do Ensino 

Médio. Para este fim, fez-se um estudo para embasamento 

teórico, contando com nomes como o de Klein (2009), 

Bakhtin (2003), Araújo (2010), Teixeira (2008), Bagno 

(2006), Cosson (2007), entre outros. 

Palavras chaves: Cordel. Leitura. Escrita. 
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Resumo: As organizações passam constantemente por 
altercações. Variam desde a introdução de novas tecnologias, 
mudanças na legislação trabalhista, crescimento no seu setor à 
recessão econômica e todos esses fatores alteram o 
comportamento das pessoas e processos internos. Com a alta 
competitividade, a retenção de talentos torna-se um fator 
importante para a saúde e permanência das organizações no 
mercado. A cultura organizacional deve estimular a capacidade 
de gerenciar com competência, de modo a satisfazer e reter seus 
colaboradores, que são o mais valioso capital de uma empresa, o 
capital humano. O estudo teve como objetivo conhecer os 
desafios que os gestores de uma organização do setor da 
construção civil enfrentam para reter seus talentos. Tem como 
objetivos específicos: Identificar os fatores que contribuem para 
o aumento da rotatividade existente na empresa; Conhecer as 
estratégias utilizadas pela empresa para reter os talentos; 
Relacionar os benefícios que a empresa Moura Dubeux 
Engenharia utiliza como forma de retenção de seus talentos. Sob 
o enfoque metodológico, o trabalho teve natureza qualitativa, 
com tipologia descritiva e exploratória, empregando a pesquisa 
bibliográfica e estudo de caso. Apontando as ações que 
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conduzem uma organização ao aproveitamento do potencial 
humano, expostas às práticas de retenção de talentos da MD 
Construtora. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados 
uma entrevista padronizada e aberta que foi aplicada aos 
principais gestores da empresa em foco. A análise detectou que 
as ações desenvolvidas pelos gestores conduzem ao 
aproveitamento do potencial humano. 

Palavras-chave: Organização. Retenção de Talentos. 

Benefícios. 

1 INTRODUÇÃO  

A retenção de talentos é considerada uma matéria 

relevante para as organizações que almejam destacar-se diante do 

mercado globalizado e competitivo. Nesse momento em que 

surge a competitividade entre as empresas do mesmo segmento 

visando à diferenciação, a tendência é estabelecer inovação e 

criatividade como fonte de vantagem competitiva. Percebe-se 

que o cuidado com os recursos humanos tem sido pauta de 

constantes discussões e, cada vez mais a valorização das pessoas 

vem contribuindo com os resultados diretos da organização.  

Por muito tempo achou-se que as empresas que 

possuíam um órgão de gestão de pessoas mais equipado 

poderiam reter talentos, tão dificilmente encontrados, porém, 

percebeu-se que os mesmos são também facilmente perdidos. Tal 

efeito deve-se ao fato de que as pessoas ingressam nas empresas 

motivadas e cheias de projetos futuros, desempenham suas 

funções para as quais foram contratadas e treinadas, mas com a 
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vivência cultural da empresa, o dia a dia monótono e as tarefas 

repetitivas, começam a sentir o desgaste sofrido, e que em 

algumas vezes, são causados pelas atitudes do seu gestor 

imediato.  

As responsabilidades dos gestores são inúmeras, 

independentemente dos cargos que ocupem. Mesmo que o órgão 

de gestão de pessoas tenha exercido seu papel inicial de recrutar, 

selecionar, contratar, treinar, disponibilizar benefícios, criar boas 

políticas de cargos e salários e tentar manter um clima 

organizacional positivo, o gestor é o responsável por manter 

diariamente a motivação no trabalho de seus subordinados 

através da delegação de responsabilidades, valorização de 

atitudes proativas e inovadoras, incentivo ao trabalho coletivo, 

reconhecimento de atitudes positivas, respeito a opiniões 

diversas e estar perto da equipe, sendo acessível e aberto a novas 

ideias. A prática de feedback sistematizados e um modelo de 

gestão bem definido, são exemplos para que o colaborador se 

sinta mais confortável e motivado a permanecer na organização.  

Diante da exposição dos fatos, ainda se percebe a 

necessidade de entender outros problemas causadores da 

rotatividade de talentos e que consequentemente, oneram os 

resultados esperados pela empresa, causando prejuízos por não 

conseguir manter um nível de profissionais qualificados e 

compatíveis ao mercado. Tal fenômeno atinge diretamente a 

competitividade da organização, já que o talento humano é 
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primordial e não pode ser comparado com outros recursos 

facilmente encontrados por todas as empresas. Portanto, o capital 

humano acaba sendo o grande diferencial.  

Desta forma, esse artigo apresenta o seguinte 

questionamento: Como uma empresa do setor da construção civil 

retém seus talentos? Visando responder tal pergunta, apresenta-

se como objetivo geral: Conhecer as estratégias que os gestores 

da empresa M D Engenharia, do setor da construção civil, utiliza 

para reter seus talentos. Como objetivos específicos têm-se: 

Identificar os fatores que contribuem para o aumento da 

rotatividade existente na empresa; descrever os mecanismos 

utilizados nas empresas de construção civil como forma de 

retenção de talentos; relacionar os benefícios que a empresa M D 

Engenharia utiliza como forma de retenção de seus talentos.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A relevância das organizações 

Uma sociedade é formada por organizações, desde a 

família até as empresas, as quais oferecem algum tipo de produto 

ou serviço à população existente utilizam o trabalho das pessoas 

para desempenhar suas funções dentro das mesmas, tendo como 

foco o cumprimento das metas e alcance dos seus respectivos 

objetivos. 
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Conceituando-se organização de acordo com 

Chiavenato (2009, p.2) tem-se que: “Vivemos em uma 

sociedade, e tudo o que precisamos para viver – como vestir, 

comer, viajar, dormir, trabalhar, divertir-se, cuidar da saúde – 

provém delas. São as organizações que criam maravilhas”. 

Complementando o assunto cita-se Maximiano (2010, p.4) 

quando descreve uma organização como “um sistema de recursos 

que procura realizar objetivos”. 

Com o setor da construção civil não é diferente, são 

formados por pessoas dos mais variados níveis sociais, que 

desempenham as mais variadas funções e tarefas. Como o escopo 

da pesquisa volta-se ao setor mencionado, a seção seguinte 

destaca sua desenvoltura no Brasil, e em seguida, no Estado do 

Ceará. 

2.1.1 Setor da construção civil no Brasil 

A construção civil no Brasil é um setor com grande 

capacidade de desenvolvimento da economia dada sua 

importância para o crescimento do Produto Interno Bruto – PIB. 

De acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES, 2013), a crise norte-americana 

desencadeada no final de 2008, abalou diretamente o setor da 

construção civil no mundo. No entanto, os países em 

desenvolvimento permaneceram com seus planos de 
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infraestrutura, não acarretando perdas em empresas atuantes no 

mercado mundial. 

Ainda de acordo com o BNDES (2013), no Brasil 

devido grandes obras realizadas como a Copa do Mundo, 

Programa de Aceleração e Crescimento (PAC, 2015), Programas 

do Governo Federal, como Minha Casa Minha Vida e a expansão 

do crédito de habitação, gerou uma recuperação na economia no 

terceiro trimestre de 2009.  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2015) demonstrou que o setor de construção civil no Brasil 

cresceu mediante a produção de custos e índices do setor, a partir 

do levantamento de preços de materiais e salários pagos na 

construção civil, para o setor habitação.  

Tomando-se como os apontamentos do Sistema 

Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil 

(SINAPI, 2015), destacou-se que os custos médios e índices 

foram diversificados segundo as áreas geográficas no Brasil. 

Nessa situação de crescimento, o Nordeste destacou-se como a 

segunda região do país com maior peso na construção nacional. 

Respondendo por 14,2% do valor total de incorporações, obras e 

serviços. Assim, todas as atenções deste mercado têm-se voltado 

para a região. Os mais procurados por investidores ainda são os 

Estados da Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do 

Norte. 
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2.1.2 Setor da construção civil no Estado do Ceará 

O setor em foco cresceu no Ceará, devido a conquista 

de grandes eventos internacionais como a Copa das 

Confederações e do Mundo trazendo uma onda de investimentos 

significativos no ramo e contribuindo para o crescimento das 

especulações imobiliárias, o que se tornou um impulsor de 

desenvolvimento no Estado.  

O desempenho do Estado ganhou evidência entre 

novembro de 2013 e novembro de 2014, destacando-se como o 

melhor do Nordeste e do Brasil. As vagas para emprego no setor 

saltaram 10,86% em 12 meses. (CBIC, 2015). 

O Estado apresentou ainda um Índice Nacional da 

Construção Civil que se encaixou no perfil mediano comparado 

aos demais estados que fazem parte da Região do Nordeste, e de 

acordo com o cálculo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2015) em parceria com a Caixa Econômica 

Federal (CEF, 2015) obteve pontos percentuais acima da taxa de 

Janeiro de 2015. 

Diante da existente crise em todos os setores, em 

especial, da construção civil, tais motivos de conhecimento geral, 

incluindo a desaceleração no montante de edificações 

imobiliárias, diminuição do ritmo de obras, pausas de obras, 

demissões, atrasos de repasses da União e dos Estados, 

adiamento de ordens de serviços e até cancelamento de contratos 
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em decorrência do período de instabilidade econômica e política 

que o País vem atravessando, referido setor no Estado, mesmo 

com o campo mais enxuto e o desaquecimento nas obras de 

infraestrutura obrigando as empresas a fazerem cortes, ainda 

apresentou números e projeções econômicas razoáveis tomando 

como base os anos anteriores.  

2.2 Talentos Humanos 

Chiavenato (2014, p. 46) conceitua talento como: “um 

tipo especial de pessoa: aquela que possui competências. E nem 

sempre toda pessoa é um talento. Para ser talento a pessoa 

precisa possuir algum diferencial competitivo que a valorize”.  

Em diversos setores são valorizados aqueles que 

possuem talento. Desde a Era Industrial, as organizações vêm 

aprimorando práticas para obterem melhores resultados e 

conseguirem seu respectivo diferencial no mercado, pois antes os 

trabalhadores eram observados apenas como pessoas que 

necessitavam do trabalho em si, mais do que o seu chefe 

necessitava deles. 

Observou-se uma troca de papéis, pois agora as 

organizações tomaram ciência da importância que é reter os 

talentos, tornando-se uma tarefa difícil, já que visam mantê-los 

no quadro organizacional com intuito de valorizar e incentivar os 

conhecimentos e habilidades. 
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Assim, depende do esforço de cada um conseguir o 

reconhecimento do seu talento desenvolvido no ambiente 

corporativo para que obtenha sucesso na sua carreira 

profissional. Conforme apontava Drucker (1993), os meios de 

produção, ou seja, a base tradicional do capitalismo agora está 

nas cabeças e não mais nas mãos dos trabalhadores. 

Barbieri (2014, p. 19), afirma que “os fatores mais 

importantes na sociedade do conhecimento são o talento, a 

inteligência e o próprio conhecimento aplicados à solução de 

problemas apresentados pelas empresas”. Desta forma, entende-

se que os fatores positivos para a organização, nos dias atuais 

estabelecem uma relação de ganho entre empregado versus 

empregador. 

Percebe-se uma agregação de valor, ou seja, o 

colaborador atua como agente de transformação de 

conhecimentos para a organização, podendo demonstrar seu 

diferencial através do desenvolvimento intelectual, uma vez que 

suas capacidades individuais farão diferença no desempenho das 

organizações, visando sobressair-se mediante a concorrência do 

mercado.  

2.2.1 Retenção de Talentos nas empresas 

A cada dia mais e mais empresas estão admitindo que 

para destacar-se no mercado é preciso encontrar formas de criar 

um cenário atrativo para reter seus colaboradores. Perceptível na 
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atualidade, tem se tornado fundamental as pessoas nas 

corporações, dessa forma, torna-se essencial manter esses 

talentos motivados e integrados ao ambiente de trabalho.  

O enfoque da Gestão de Pessoas (GP), para que uma 

organização seja considerada como uma empresa atrativa se dá a 

partir do momento em que os gestores procuram manter os 

colaboradores satisfeitos, com o foco de permanecer por um bom 

período na organização. 

Bateman e Snell (2012, p. 197), asseguram que “a 

retenção dos bons trabalhadores torna-se cada vez mais 

importante”. Complementam dizendo que “Há diversas políticas 

e estratégias que podem ajudar os gestores a aumentar a retenção 

de todos os funcionários e, especialmente, daqueles que são 

‘diferentes’”. 

Observa-se então, que existem ferramentas capazes de 

favorecer a retenção dos talentos de maior importância para a 

empresa. Para Marras (2010, p. 121), retenção de talentos se dá 

quando se “desenvolvem ações em busca de um ambiente 

organizacional capaz de reter os profissionais ao bom 

desempenho das suas atividades”. 

O que as organizações buscam atualmente é a 

capacidade que o colaborador tem para gerar lucro. Por isso, a 

importância de ter profissionais talentosos na organização liga-se 

a sua permanência no mercado. O que diferencia uma 
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organização da outra é o seu capital humano, sua capacidade de 

inovação, criatividade e comprometimento. Onde o peso de uma 

gestão de talentos é a estratégia.  

2.2.2 Retenção de Talentos nas empresas de construção 

civil 

O setor em estudo é importante para o desenvolvimento 

do país, pois ele representa aproximadamente 16% do PIB 

brasileiro, contando como o segundo maior setor econômico do 

país. Destacando-se na economia com um percentual 

significativo do PIB e tem apresentado grande capacidade de 

absorção de mão de obra tanto no canteiro quanto no escritório 

(CBIC, 2015). 

Conforme destacado por Castro (2011, p. 3) “em 

qualquer ambiente que se viva ou se trabalhe, as pessoas sempre 

se sobressaem ou se destacam por suas competências e 

habilidades, reveladas no seu comportamento, manifestação ou 

atuação”. 

Percebe-se, entretanto, que a retenção de talentos nessas 

empresas, que está voltado para o canteiro de obras, existe pouco 

ou quase nada que seja feito, por se tratar de mão de obra pouco 

qualificada, e que o máximo que é feito quando o colaborador 

traz resultados positivos para a empresa é transferi-lo de um 

empreendimento para o outro, isso quando existe, sem se 

preocupar com a retenção do talento em si. 



26	EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1307 

Outro fator que onera nesse quesito é o andamento do 

empreendimento na real situação, onde vai depender em que 

estágio se encontra a execução do mesmo, para que o talento seja 

sustentado na organização. 

Assim, verifica-se que não se tem muitas opções para 

reter um talento no canteiro de obras no segmento destacado, 

porém, existe a parte “burocrática”, que é a parte administrativa, 

sendo, portanto mais fácil e aplicável os estudos na área. 

Talentos esses que se diferenciam em cada setor 

administrativo, que visam o crescimento e diferencial, podendo 

fazer com que a mesma consiga se destacar no mercado. 

Portanto, sua retenção se dá através da diferenciação dos 

benefícios oferecidos pelas mesmas, pois neste segmento são 

bastante parecidos e o Sindicato atuante. 

2.3 Benefícios  

Por lei, as organizações devem garantir aos seus 

funcionários: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

vale transporte, férias e décimo terceiro. Apenas um bom salário, 

ou um cargo, não são mais atrativos. Nos dias atuais os 

colaboradores investigam e analisam todos os benefícios que a 

organização possa oferecer. Outros benefícios, que torna o cargo 

e a empresa mais atrativa, fideliza seu colaborador como 

assistência médica, auxílio creche e bolsa de estudos, por 

exemplo, entre outros benefícios opcionais.  
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Marras (2011, p. 127) conceitua benefício como “o 

conjunto de programas ou planos oferecidos pela organização 

como complemento ao sistema de salários. O somatório compõe 

a remuneração do empregado”. Nesse sentido para o autor, 

benefício parte da organização para os seus colaboradores, 

visando complementar os salários com um acréscimo indireto à 

sua remuneração. 

Complementando o assunto, Chiavenato (2014, p. 289 e 

290) descreve-o como “regalias e vantagens concedidas pelas 

organizações, a título de pagamento adicional dos salários, a 

todos ou a parte de seus colaboradores”. Para o autor, o benefício 

torna-se um bônus, e consecutivamente uma vantagem para o 

colaborador concedida pela organização, o qual o mesmo 

executa o seu trabalho mais motivado, visando como adicional 

do salário.  

Bohlander e Snell (2015, p. 406) conceituam como 

“uma forma indireta de remuneração destinada a aprimorar a 

qualidade de vida profissional e pessoal dos funcionários”. 

Assim, o benefício proporciona melhoria indiretamente na 

remuneração e na qualidade de vida dos colaboradores.  

Para os autores Marras, Chiavenato, Bohlander e Snell, 

a política de benefícios complementa os salários em espécie, e 

tem papel importante na formação da remuneração, visando 

atrair os colaboradores existentes no mercado de trabalho, 
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fazendo-os visualizar as condições de melhorias disponibilizadas 

pela organização tornando-se ainda, uma maneira de reter os 

talentos, se comparado com o mercado. 

 2.3.1 Tipos de benefícios nas empresas 

As organizações oferecem diversos tipos de benefícios 

aos colaboradores para atrair profissionais talentosos. Já os 

trabalhadores avaliam salários e informações sobre benefícios 

como indicadores da melhor oferta de emprego. Uma empresa 

que proponha benefícios diversos e um pacote de salário justo é 

mais suscetível ao incentivo da lealdade dos seus funcionários do 

que uma que não o faz. A empresa que compreende quais os 

benefícios que realmente são bons e os oferece dá o primeiro 

passo para encontrar e reter seus talentos. 

Chiavenato (2014, p. 291) expõe que “há uma variedade 

de benefícios sociais, o que dificulta, até certo ponto, uma 

classificação adequada. De modo geral, os benefícios sociais 

podem ser classificados quanto à exigibilidade legal, quanto à 

natureza e quanto aos objetivos”. O autor identifica e destaca três 

classificações de benefícios, que são: quanto a exigibilidade legal 

(benefícios legais e benefícios espontâneos), quanto à sua 

natureza (benefícios monetários e benefícios não monetários) e 

quanto aos seus objetivos (benefícios assistenciais, benefícios 

recreativos e planos supletivos). 
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Citando Marras (2011), atualmente, existem 

organizações que disponibilizam de benefícios os quais os 

colaboradores optam pelos planos flexíveis de benefícios, ou 

seja, os mesmos escolhem qual benefício querem obter 

juntamente com a organização em comum acordo, visando uma 

empresa transparente junto aos seus funcionários responsáveis. 

2.3.2 Tipos de benefícios nas empresas de construção 

civil 

O setor da construção civil atualmente, não difere dos 

outros setores quando se fala em benéficos fornecidos. A lei 

garante para os funcionários o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), vale transporte, férias e décimo terceiro. De 

acordo com o resultado de uma pesquisa realizada pela empresa 

de consultoria Towers Perrin (2010), em 300 empresas 

brasileiras no setor da construção civil, os benefícios mais 

concedidos pelas mesmas podem ser visualizados no Quadro 1, a 

seguir: 

QUADRO 1 – Benefícios mais utilizados nas organizações 

brasileiras 
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Benefícios Percentuais (%) 
Plano de Saúde 100% 
Auxílio-Alimentação 98% 
Seguro de Vida 94% 
Plano Odontológico 81% 
Empréstimos 76% 
Previdência Privada 71% 
Complementação de 
Auxílio-Doença 

69% 

Check-up 65% 
Benefício Farmácia 59% 

Fonte: Adaptado de Towers Perrin (2010) 

Ainda segundo dados da pesquisa mencionada 

anteriormente, outros benefícios como auxílio creche, cesta de 

natal, auxílio funeral, transporte, automóvel/combustível, 

estacionamento, convênios comerciais/descontos, auxílio 

educação e desconto em academia, aparecem no estudo, porém 

em percentuais bem menores. 

2.4 Rotatividade (Turnover) 

O termo turnover é a medição da rotatividade de 

pessoal, medindo o giro de entradas e saídas de colaboradores. 

Se o resultado do índice de saída for muito alto, isto se torna 

muito fatigante, pois finaliza um ciclo, gerando normalmente, 

uma nova admissão, e este giro tem um determinado custo para a 

organização. O turnover é um medidor da saúde de uma 

organização, através de sua análise, verificar-se a quantidade, por 

exemplo, de pessoas que sai de uma empresa durante um mês em 

relação ao total de funcionários existentes naquela empresa.  
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Se o turnover apresentar um alto percentual, ou seja, 

maior do que 5%, indica que algo está errado na empresa. 

Devem-se analisar os motivos dessa alta rotatividade. Porque, os 

funcionários têm necessidades e criam vínculos de 

relacionamento com os colegas da empresa, até mesmo com 

clientes e fornecedores (TEXEIRA, 2012).  

Construir uma carreira profissional em uma única 

organização era sinônimo de competência para o colaborador no 

passado. Porém, com a globalização, economia do país e 

competitividade existente nos diversificados segmentos, esse 

contexto modificou. Hoje a rotatividade já faz parte da carreira 

do profissional no mercado, o qual acaba sendo considerado 

como um amadurecimento e obtenção de qualificação 

profissional. A alta rotatividade entre vários trabalhos é sinônimo 

de “encarreiramento”. 

Contudo, a rotatividade de empregados é um fator 

negativo para a empresa, pois a partir do momento em que se 

demite um funcionário, a empresa gasta com o mesmo em 

relação aos processos rescisórios, que é um direito do 

empregado, o qual esses gastos poderia ser direcionado ao caixa 

da organização, capital de giro, ou até mesmo poderia ser 

considerado como lucros da empresa.  

2.4.1 Fatores que influenciam a rotatividade nas 

empresas 
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As organizações já perceberam que ao negligenciar o 

capital humano podem cometer erros em sua gestão. A 

insatisfação é uma das maiores causas de rotatividade de pessoal. 

Perde-se dinheiro, os processos tornam-se muitas vezes são 

interrompidos no treinamento de um novo colaborador. 

Para Milkovich e Boudreau (2008) a decisão de o 

funcionário deixar a empresa pode ser influenciada por diversos 

fatores, alguns dificilmente controláveis pela organização, como 

taxa de desemprego, responsabilidade familiar e atração por 

outras empresas. Entretanto, alguns fatores são influenciados 

pela própria organização. 

Segundo Rosário (2006) muitos são os fatores que 

podem influenciar o funcionário ao decidir-se desligar da 

empresa, dentre eles citam-se: ofertas mais atraentes por outras 

empresas; instabilidade econômica; ambiente e imagem 

organizacional; insatisfação quanto à política salarial da 

organização; o tipo de relacionamento humano dentro da 

organização; as condições de trabalho da organização; rotina sem 

desafios; política de benefícios insuficiente; o tipo de supervisão 

exercido sobre o pessoal; falta de política e estratégias para 

crescimento; aprendizagem e carreira; a cultura organizacional 

da empresa; a política de recrutamento e seleção de recursos 

humanos; falta de conhecimento. 
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3 METODOLOGIA 

A empresa pesquisada pertence ao Grupo Moura 

Dubeux Engenharia e Empreendimentos S/A, uma filial que se 

situa no bairro Aldeota, na cidade de Fortaleza/Ceará.  

Segundo Ruiz (2010), uma pesquisa é a realização 

concreta do que foi pesquisado, através de investigações 

planejadas, desenvolvida e redigida de acordo com as normas 

existentes.  

Assim posto, é caracterizada qualitativa que segundo 

Collis e Hussey (2005, p. 26) “é mais subjetivo e envolve 

examinar e refletir as percepções para obter um entendimento de 

atividades sociais e humanas”. Quanto aos fins esta pesquisa 

caracteriza-se como exploratória e descritiva onde é exposto 

todas as características de algo estudado. Pode estabelecer 

correlações entre variáveis e definir sua natureza. (VERGARA 

2009). Quanto aos meios, a pesquisa caracteriza-se como 

bibliográfica, onde se dá pelo levantamento da literatura já 

publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e 

imprensa escrita. (MARCONI; LAKATOS, 2009). 

Para Collis e Hussey (2005, p. 72) estudo de caso é “um 

exame extensivo de um único exemplo de um fenômeno de 

interesse e é também um exemplo de uma metodologia 

fenomenológica”. Cujos dados foram coletados por meio de uma 

entrevista estruturada seguindo um roteiro pré-estabelecido. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Esta seção contempla a análise dos resultados obtidos 

nas informações seguidas do roteiro de entrevistas feitas junto 

aos gestores que fazem parte da organização analisada, 

denominada Moura Dubeux Engenharia e Empreendimentos 

S/A, com o intuito de alcançar os objetivos específicos já 

mencionados na introdução, buscando atender a todo 

questionamento.  

Visando uma melhor compreensão da análise, aplicou-

se o instrumento aos gestores da empresa assim denominados: 

Gestor 1 – Superintendente Regional, Gestor 2 – Diretor de 

Recursos Humanos e Gestor 3 – Engenheiro Civil responsável 

pela equipe. Assim sendo, as perguntas visavam um melhor 

conhecimento do assunto, conforme destacado ao longo do texto 

abaixo. 

4.1 Respostas relacionadas ao objetivo específico 1: 

“Conhecer as estratégias utilizadas pela empresa para reter os 

talentos”.  

Obteve-se que os três gestores estão alinhados sobre as 

informações do referido assunto, com pensamentos e ideias 

equivalentes. Assim sendo, ao destacar-se as respostas contidas 

quanto às estratégias para reter os talentos, cita-se Bateman e 

Snell (2012), ao descrever que reter bons trabalhadores é 

primordial, principalmente os diferenciados.  
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Na abordagem sobre quais os desafios encontrados para 

reter talentos, houve uma diversificação nas respostas obtidas, 

onde o gestor 1 afirma que falta o apoio da alta direção para o 

determinado assunto, o gestor 2 expõe que um dos maiores 

desafios é a questão financeira, como também a falta de um 

plano de carreira estruturado, o qual encara esse assunto como 

um grande desafio. Portanto, cita-se Bernardi (2003) quando 

expõe que a empresa deve sim se preocupar em satisfazer os 

anseios dos colaboradores visando o retorno do mesmo, gostando 

de trabalhar na organização, assim, pode-se comparar esse 

pensamento com a resposta do gestor 3, o qual é bem neutro e 

consciente ao afirmar que os talentos existentes não estão em 

busca de novos empregos quando são bem remunerados, assim, 

entende-se que quando o talento é bem pago dificulta sua 

captação por outras empresas concorrentes, ou não. 

Assim foi questionado sobre a prática de feedbacks da 

avaliação de desempenho, onde os gestores 2 e 3 concordam 

sobre o referido assunto, já o gestor 1 afirma que na maioria das 

vezes essa prática de feedbacks acontece, e quando acontece é de 

uma maneira bem informal, uma vez por ano, e ainda de maneira 

bem sistematizada através de softwares aplicados na 

organização. Bateman e Snell (2012) afirmam que, há diversas 

políticas e estratégias que podem ajudar os gestores a aumentar a 

retenção de todos os funcionários. Ao analisar as respostas dos 

gestores conforme a questão 8, quando se trata de plano de 

cargos, carreiras e salários, percebe-se que as informações são 
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bem parecidas, já que a empresa não tem algo concreto e 

estabelecido relacionando ao assunto. 

Quanto aos instrumentos utilizados no processo 

seletivo, os três gestores são unânimes nas informações, quando 

destacam que a empresa utiliza entrevistas, testes de 

conhecimento e testes psicológicos para reter os talentos, 

consecutivamente visam como uma estratégia, antes mesmo do 

colaborador fazer parte da organização. 

Foi ainda questionado sobre o que a empresa faz para 

atrair colaboradores ao seu quadro de funcionários, os gestores 1 

e 2 focaram nas condições de trabalho, remuneração, 

crescimento profissional, já o gestor 3 focou nos benefícios que a 

organização oferece. Assim, pode-se perceber a preocupação em 

atrair colaboradores talentosos para trabalharem na organização. 

4.2 Respostas relacionadas ao objetivo específico 2: 

“Identificar os fatores que contribuem para o aumento da 

rotatividade existente na empresa”. 

Sobre o conceito de rotatividade percebe-se que não é 

claro para nenhum dos gestores. Lembrando que, segundo 

Chiavenato (2014) a saída e entrada de alguns colaboradores 

resultam numa rotatividade. 

Ao analisar as respostas dos gestores quanto ao 

crescimento do setor gerando concorrência no mercado de 
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Recursos Humanos, observou-se que os gestores 1 e 3 

concordam em seu ponto de vista, quando visam se fazer 

necessário possuir diferenças no mercado para se destacar, 

entretanto o gestor 2 expõe que o aumento do mercado de 

Recursos Humanos cresce independente do aumento da 

construção civil. 

Já sobre a concorrência, pode-se entender que quando 

há oscilação no setor e falta de mão de obra, consequentemente 

fica mais acirrada a retenção desses colaboradores. Contudo, 

cabe à organização ser atrativa ao ponto de ser escolhida e 

fidelizada ao seu colaborador. 

Observou-se que os gestores foram unânimes em 

afirmar que a rotatividade é um fator negativo e 

consequentemente enfraquece a organização. Desta forma, os 

principais fatores que causam essa rotatividade, sofrem 

consequência através da baixa produtividade do colaborador e 

uma demissão em massa, normalmente ao término de uma obra. 

Quando parte do colaborador, a rotatividade é gerada por 

insatisfações, sejam elas, por baixos salários ou a instabilidade 

da empresa para o funcionário. 

Em relação aos fatores que causam rotatividade na 

empresa, percebe-se que a mesma gera, segundo os 

entrevistados, baixa produtividade, insatisfação de salários, 

sendo, portanto, uma opinião acordada por Rosário (2006) 
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quando afirma que diversos fatores podem influenciar o 

funcionário ao decidir-se desligar da empresa, desde ofertas mais 

atraentes por outras empresas até a não adaptação a cultura 

organizacional.  

4.3 Respostas relacionadas ao objetivo específico 3: 

“Relacionar os benefícios que a empresa Moura Dubeux 

Engenharia utiliza como forma de retenção de seus talentos”.  

Para atrair talentos a organização concebe condições de 

trabalho satisfatórias, remuneração adequada, crescimento 

profissional e ambiente de trabalho de qualidade entre outros 

benefícios, e também reconhecimento pela organização se 

destacando como referência. No entanto, atualmente não tem 

uma política estabelecida para diminuição da rotatividade, até 

porque, a maior parte dos gestores não tem conhecimento de 

soluções para inibir a rotatividade, opinião compartilhada pelo 

SINDUSCON (2015), quando destaca que ao término da obra, o 

colaborador migra para outra obra. Apenas soluções informais de 

tentar adequar-se as condições ao mercado e na admissão de 

funcionários, identificar os que têm perfil com o da empresa.  

Nesse sentido, quando questionados sobre os benefícios 

fornecidos pela empresa, os gestores listaram os seguintes itens: 

Benefícios legais, benefícios espontâneos, benefícios monetários, 

benefícios não monetários e benefícios assistenciais. Assim 

sendo, destaca-se Bateman e Snell (2012), quando afirmam que 
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benefício é uma forma de remuneração indireta para manter e 

aprimorar a qualidade de vida do trabalhador. 

Dentre os benefícios que as organizações do Brasil 

fornecem, os gestores listaram: plano de saúde, auxílio-

alimentação, seguro de vida, plano odontológico e empréstimos. 

Desta feita, cita-se Marras (2012) quando afirma que programas 

de benefícios deve atender aos indivíduos e à organização. 

Observa-se que não há nenhum benefício que possa ser 

destacado, só um dos gestores, no caso o gestor 2, alega que o 

vale alimentação é sim um diferencial. Para Snell e Bohlander 

(2009) benefício é uma forma indireta de remuneração, focada na 

melhora da qualidade de vida dos colaboradores; Para Marras 

(2011) benefício é o conjunto de programas ou planos oferecidos 

pela organização como complemento ao sistema de salários, e, 

por Chiavenato (2014), quando afirma que são regalias e 

vantagem concedidas pelas organizações a título de pagamento 

adicional dos salários, a todos ou parte de seus colaboradores. 

Portanto, os gestores entrevistados estão em conformidade com 

referidos autores. 

5 CONCLUSÃO 

Observa-se, de acordo com o estudo, que reter talentos 

tem sido um grande desafio para a maioria das organizações. 

Grande parte das empresas na atualidade procuram investir no 

desenvolvimento de carreira de seus colaboradores para, além de 
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motivá-los, evitar perdê-los. Encontrar profissionais que estejam 

aderidos com as organizações e retê-los, em conjunto como os 

colaboradores mais antigos, tem sido uma missão difícil 

desenvolvida pelas empresas, que precisam desse capital humano 

para competir no mercado de trabalho. 

Quando se almeja a retenção de talentos numa 

organização é necessário uma prática da gestão estratégica em 

que se promova a fidelização com seus colaboradores, por 

intermédio de políticas e práticas desenvolvidas por um 

programa específico para cada empresa, onde se oferecem meios 

atrativos aos seus colaboradores de crescimento, incentivo, além 

de desenvolvimento profissional e pessoal. 

Ao enxergar seu capital humano com ponderação e com 

a criação de um programa de retenção de talentos, a empresa 

potencializa o espaço corporativo, tornando-se uma verdadeira 

equipe, trabalhando mais motivados. Os efeitos dessa 

implementação são: melhores resultados organizacionais, 

redução de custos, menor rotatividade, retenção de 

conhecimento, colaboradores mais qualificados e, 

consequentemente, melhores resultados organizacionais. 

A questão é que cada colaborador pensa, age e se 

motiva de diferentes maneiras e em diferentes instâncias, 

sabendo que a produtividade e a qualidade na execução de suas 

atribuições estão diretamente ligadas à sua própria motivação. 



26	EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1322 

Identificar a “mola” motivadora de cada funcionário e tentar 

atendê-la é essencial para assegurar um ambiente de trabalho 

mais produtivo e com os talentos retidos. 

Quando coloca-se essa abordagem no prisma da 

construção civil, que hoje no Estado, se transfigura como uma 

grande fonte de geração de emprego e renda, pode-se avaliar que 

as próprias características que se enquadram nesse setor, 

dificultam, mas, não impossibilitam a retenção desses talentos. O 

maior obstáculo da construção civil, na gestão de talentos, está 

em reter os profissionais com experiência por mais tempo nos 

canteiros de obras, sabendo que a sazonalidade e o aquecimento 

da construção civil contribuem consideravelmente no aumento 

ou diminuição da demanda de mão de obra.  

Uma das soluções citadas é que as empresas invistam 

numa gestão de talentos que opte não apenas bons salários, mas 

fatores como empregabilidade, plano de carreira, bom ambiente 

de trabalho e política de gestão de pessoas e benefícios efetivos. 

Outra resposta a tais questionamentos é favorecer o 

recrutamento. O recrutamento deve fundamentar-se nos 

princípios da organização e num bom mapeamento de mercado, 

no que se refere a cargos e salários. Podendo assim, tornar-se 

atrativo aos novos colaboradores e fidelizando os antigos. 

Administrar corretamente o capital humano é exigência 

primordial não exclusivamente para superar situações de crise, 

mas também para conceber um futuro estável lucrativo. No Hall 
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de bens intangíveis, a força intelectual é fator determinante de 

competitividade. 

Assim, temos como objetivo geral: Conhecer as 

estratégias que os gestores da empresa Moura Dubeux 

Engenharia, do setor da construção civil utilizam para reter seus 

talentos. Com o intuito de ter um maior conhecimento das 

estratégias utilizadas pelos principais gestores da organização 

com foco em retenção de talentos. Como objetivos específicos 

têm-se: Conhecer as estratégias utilizadas pela empresa para reter 

os talentos; identificar os fatores que contribuem para o aumento 

da rotatividade existente na empresa; e, relacionar os benefícios 

que a empresa Moura Dubeux Engenharia utiliza como forma de 

retenção de seus talentos.  

Ao analisar os resultados obtidos através do estudo de 

caso, pode-se concluir que no dia a dia e na prática os gestores 

não tem muito conhecimento quando se trata de gestão de 

talentos. Mencionam que a rotatividade, por parte dos 

colaboradores é oriunda muitas vezes da oscilação, devido 

aquecimento do mercado. Já quando há demissões, a rotatividade 

parte da organização devido o término de empreendimentos ou 

quando o funcionário não atende as expectativas da mesma.  

No contexto estratégico em reter talentos, observou-se 

que nada é formalizado, com uma gestão de talentos eficiente. O 

que se tem são os benefícios, na maioria fornecidos pelo 
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mercado, e uma remuneração de acordo com a regência do 

Sindicato. Também, verificou-se uma linha de reconhecimento 

financeiro, as promoções, mas tudo de forma subjetiva. Nada 

pautada nas diretrizes de reter talentos. Percebeu-se, que existem 

alguns obstáculos, sendo o maior no âmbito de remunerar tais 

talentos.  

Contudo, a empresa se enxerga de forma atrativa, e 

busca alternativas para diminuir sua rotatividade. Iniciando com 

um processo seletivo onde possam identificar novos 

colaboradores, com o perfil mais adequado à política da empresa. 

Os que já colaboram com a organização devem ter uma melhor 

perspectiva de cargos e carreiras.  

Enfim, conforme a pesquisa e todo contexto, pode-se 

concluir que os objetivos e a essência do trabalho sobre a 

importância da valorização do capital humano como forma de 

retenção é indispensável na organização, só estarão dedicados 

em desempenhar suas atribuições se eles se sentirem atraídos e 

valorizados. Uma gestão que desperta o sentimento de 

propriedade pelos colaboradores, que se sentem integrados à 

empresa é imprescindível. Saber identificar, desenvolver e 

manter talentos à competência da organização é um dos maiores 

desafios que os gestores têm nos dias atuais. 

Sugere-se, portanto, que pesquisas dessa natureza sejam 

realizadas com mais frequência, servindo não somente de 
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subsídio para empresas do mesmo setor, mas também, como 

fonte de pesquisa acadêmica.  

REFERÊNCIAS 

BARBIERI, Ugo Franco. Gestão de pessoas nas organizações: o 
talento humano na sociedade da informação. São Paulo: Atlas, 
2014. 

BATEMAN, Thomas S; SNELL, Scott A. Administração. 2ª Ed. 
- Porto Alegre: AMGH, 2012. 

BERNARDI, Maria Amália. Melhor Empresa. Rio de Janeiro: 
Elsevier Editora LTDA, 2003. 

BNDES. Disponível em: 
<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes
_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/liv_perspectivas/09_Perspe
ctivas_do_Investimento_2010_13_CONSTRUCAO_CIVIL.pdf> 
acesso em 04/04/2015. 

CASTRO, D – R. O desafio de atrair e reter talentos em 
organizações contemporâneas. 2011. Disponível em: 
<http://www.excelenciaemgestao.org/portals/2/documents/cneg7
/amais/T110452_2145.pdf. / acesso em 20/05/2015. 

CBIC. Disponível em:  

<http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880811D8E34
B9011D984FCB953849 /> acesso 25/10/2015 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos 
recursos humanos nas organizações. 4ª Ed. - Barueri, SP: 
Manole, 2014. 

CHIAVENATO, Idalberto. Iniciação à administração geral. 3ª 
Ed. rev. e atual. - Barueri, São Paulo: Manole, 2009. 



26	EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1326 

COLLIS, Jill; HUSSEY, Roger. Pesquisa em Administração: um 
guia prático para alunos de graduação e pós-graduação. 2ª Ed. - 
Rio Grande do Sul: Bookman, 2005. 

DRUCKER, Peter. The post-capitalist society. Nova York: 
Harper Business, 1993. 

IBGE e SINAPI. Custos médios e índices segundo as áreas 
geográficas. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/sin
api/sinapi_201502_1.shtm/> acesso em 05/04/2015. 

LAKATOS, E. Maria; MARCONI, M. de Andrade. Técnicas de 
Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. 

MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do 
operacional ao estratégico. 14ª Ed. - São Paulo: Saraiva, 2011. 

MARRAS, Jean Pierre. Administração de remuneração. 2ª Ed. - 
São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. 

_____. Gestão Estratégica de pessoas: conceitos e tendências. 
São Paulo: Saraiva, 2010. 

MAXIMIANO, Antônio C. Amaru. Teoria geral da 
administração: Da revolução urbana à revolução digital. 6ª Ed. - 
São Paulo: Atlas, 2010. 

MILKOVICH, George T; BOUDREAU, John W. Administração 
de recursos humanos. São Paulo: Atlas, 2008. 

PERRIN, Towers. Benefícios Sociais. Disponível em: 
<http://www.rh.com.br/Portal/Salario_Beneficio/Dicas/5293/qua
is-os-beneficios-mais-oferecidos-pelas-empresas.html#> acesso 
em: 12/08/2015. 

ROSARIO, Cecília Camargo. Rotatividade de Pessoal 
(turnover). 2006. Disponível em: 
<http://www.atituderh.com/artigo.aspx?codigo=2177./> acesso 
em 21/06/2015. 



26	EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1327 

RUIZ, João Álvaro. Metodologia Científica: Guia para eficiência 
nos estudos. 6ª Ed. 4ª reimpr. - São Paulo: Atlas, 2010. 

SIDUSCON-SP. Disponível em: 

<http://piniweb.pini.com.br/construcao/carreira-exercicio-
profissional-entidades/construcao-civil-e-o-setor-com-maior-
rotatividade-de-trabalhadores-242177-1.aspx/> acesso em 
25/10/2015. 

SNELL, Scott; BOHLANDER, George. Administração de 
Recursos Humanos. São Paulo: Cengage Learning, 2009.  

TEXEIRA, Samara, No Brasil, rotatividade de pessoal cresceu 
82%, Revista Exame, São Paulo, 2013. Disponível em < 
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/no-brasil-turnover-
cresce> acesso em 01/11/2015. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e Relatórios de Pesquisa 
em Administração. São Paulo: Atlas, 2013. 

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 4ª Ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2010. 



26	EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1328 

FUNÇÃO DO GESTOR ESCOLAR: UMA 
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RESUMO: O esclarecimento da “função do gestor escolar” 
torna-se obvio a importância de toda a comunidade escolar no 
ensino aprendizagem. Tendo como objetivo principal refletir a 
função do gestor na instituição escolar e suas práticas 
administrativas pedagógicas. O interesse acerca do tema acima 
citado foi o principal momento para a realização de uma pesquisa 
bibliográfica para melhor entender o desenvolvimento e o 
empenho das atividades e ações do gestor escolar. Neste sentido, 
a metodologia utilizada foi à pesquisa bibliográfica 
reconhecendo os desafios do gestor escolar fundamentados nas 
ideias de diferentes estudiosos da área como: Azibeiro (2002), 
Dourado (2001), Gadotti (1992), Libâneo (2009, 2008, 2004, 
2003), Luck (2001), Padilha (2001), Perrenoud (1993) entre 
outros. Fica claro, que, a escola e seus profissionais devem atuar 
como líder, pois, a organização escolar favorece o trabalho do 
professor em sua organização e na gestão escolar. Os resultados 
obtidos demonstram que, a atuação do gestor escolar provém das 
condições para que a administração da escola e as salas de aulas 
realizem seu trabalho com ações e procedimentos que propiciem 
condições para alcançar seus objetivos desejados. 
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Palavras-chave: Atuação. Escola. Gestão. 

1 INTRODUÇÃO 

A função do gestor escolar refere-se a todas as 

atividades administrativas, pedagógicas e de acompanhamento 

do trabalho de pessoas em uma instituição escolar. É com essa 

perspectiva que se passa a discutir as várias concepções que a 

educação, a escola e a cidadania foram tendo ao longo do tempo.  

Nesse sentido, as tarefas administrativas 

(diretor/coordenador) tem a função de fornecer o apoio 

necessário ao trabalho docente, ou seja, todos os profissionais da 

escola precisam estar aptos a dirigir e participar das formas de 

gestão. Nesta perpectiva, esses dois profissionais recebem a 

delegação de coordenar o trabalho coletivo com ações voltadas 

dentro da instituição escolar. 

O problema de investigação partiu do entendimento e 

desenvolvimento das atividades e ações do gestor escolar. Tendo 

como objetivo refletir a função do gestor na instituição escolar e 

suas práticas administrativas pedagógicas. A metodologia 

utilizada foi à pesquisa bibliográfica reconhecendo os desafios 

do gestor escolar fundamentados nas ideias de diferentes 

estudiosos da área contemplados nessa pesquisa. Os resultados 

obtidos demonstram que, a atuação do gestor escolar provém das 

condições para que a administração da escola e as salas de aulas 
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realizem seu trabalho com ações e procedimentos que propiciem 

condições para alcançar seus objetivos desejados. 

Refletindo os desafios de uma gestão democrática 

escolar, fundamenta-se esta pesquisa nas ideias de diferentes 

estudiosos da área como: Azibeiro (2002), Dourado (2001), 

Gadotti (1992), Libâneo (2009, 2008, 2004, 2003), Luck (2001), 

Padilha (2001), Perrenoud (1993) entre outros. 

No entanto indagou-se: Qual a função do gestor escolar? 

Sabe-se que, a gestão é, pois, “a atividade pela qual são 

mobilizados meios e procedimentos para atingir os objetivos da 

organização escolar, envolvendo, os aspectos gerenciais e 

técnico/administrativo” Libâneo (2005, p.  318). 

Necessariamente, a escola junto com todos que a compõem 

vivenciam no cotidiano escolar os princípios de uma gestão 

verdadeiramente democrática.  

Deste modo, o papel do gestor vem passando por um 

processo de transição em que, atualmente, para dirigir uma 

escola é preciso conhecer os novos conceitos de gestão escolar. 

Portanto, em uma instituição democrática a autonomia pressupõe 

uma gestão compartilhada com a comunidade escolar. Buscou-se 

fundamentação teórica para esse artigo, através de pesquisa 

bibliográfica e quantitativa. Para isso, tomou-se como 

embasamento as leituras dos teóricos citados nessa pesquisa.   

2 A FUNÇÃO DO GESTOR ESCOLAR 
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Falar da gestão da escola é por demais complexo, sabe-

se que, o gestor tem um papel importante na escola, sendo esse, 

um significado do ato de educar, fazer o outro, um ser humano 

capaz. É sabido que a lógica da sociedade capitalista tem o seu 

núcleo central à valorização do valor, ou seja, no mundo 

capitalista em que a sociedade hegemônica se fundamenta na 

racionalidade técnico-instrumental.  

Em relação ao Brasil, país que vive um novo tempo em 

sua história, tendo como mecanismo conduzir e fortalecer a 

democracia, este novo conceito de gestão escolar passa a ser 

defendido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

(BRASIL, 1996) Lei 9.394/96 em seu artigo 3°, no qual exige 

que o ensino seja ministrado de acordo com certos princípios, 

dentre os quais a gestão democrática da escola pública. Isso 

requer uma gestão que conduza a escola para além de papel de 

ensinar, tornando-se um ambiente de convívio democrático. 

A Lei de Diretrizes e Bases-LDB (1996) é um marco 

para a educação, pois institui um novo paradigma educacional 

baseado na democracia participativa, onde o administrador dá 

lugar ao gestor, que tem um papel significativo no planejamento 

e na execução das atividades educativas. Em razão dessas 

considerações “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 



26	EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1332 

funcionamento da organização escolar” (LIBÂNEO 2009, p. 

332). 

Assim percebe-se que, o tipo de gestão desenvolvido na 

escola é considerado como um dos indicadores mais 

significativos de qualidade, pois todos os demais são 

características de uma gestão eficaz e de uma gestão democrática 

e participativa, no qual, constrói parcerias sempre com foco na 

aprendizagem dos alunos:  

A gestão democrática pressupõe um trabalho 
integrado em que todas as pessoas fazem 
parte da comunidade escolar e possam 
participar das decisões e vivencias do 
cotidiano da escola e que esta possa se tornar 
um ambiente de participação e respeito às 
diferenças (LÜCKE 2001, p. 102). 

Neste caso, a escola deve promover uma educação 

universal que desperte nos alunos de todos os níveis e de todas as 

idades a motivação para aprender, e, que esse aprendizado seja 

abundante, permanente, e, sobretudo de qualidade abrangendo a 

todos.  

Dessa maneira, a escola deve ter em mente o seu papel 

com relação à responsabilidade nesse processo que visa a 

possibilitar o desenvolvimento do ser humano, preparando para 

esse exercício. Sua principal característica é a flexibilidade, pois, 

além de sugerir algumas possibilidades de organização da 

instituição escolar: 
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A escola não deve resumir-se apenas 
em ambientes equipados e pessoas 
qualificadas objetivando o processo 
de aprendizagem; a escola é, antes, 
um conjunto de relações humanas e 
sociais conduzidas, ou seja, voltadas 
para um bem comum. Essa ação 
política depende da ética, porque o 
nosso bem estar não pode e não deve 
estar distanciado do que é bom para 
aqueles com os quais convivemos 
(AZIBEIRO 2002, p. 51).  

O diretor escolar deve trabalhar de maneira conjunta, 

entendendo que a organização e a gestão da escola ao mesmo 

tempo em que compete ao gestor, como liderança na escola, 

coordenar as ações integrando e promovendo a participação da 

comunidade na implementação dos espaços necessários as ações 

e decisões compartilhadas na escola.  

Quando se fala em gestão escolar e na atuação do 

diretor, sempre pressupõe dificuldades e desafios na prática do 

gerenciamento de uma unidade escolar. Neste caso, a tarefa do 

gestor escolar tem a dimensão de responsabilidade política, que 

exige tanta experiência educativa, quanto as suas competências 

técnica: 

As escolas são organizações onde homens 
interagem para promover a formação humana 
de seus semelhantes. Para que as escolas, 
realmente, funcionem faz-se necessário que o 
gestor tenha a capacidade de tomar decisões e 
de assumir o controle delas, ocorrendo, desta 
forma, a gestão (LIBÂNEO 2004, p. 76). 
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Sabe-se que os processos de gestão administrativa 

procuram estimular a participação de diferentes segmentos 

pedagógicos que promove uma educação de qualidade 

abrangendo os processos formativos na escola. No entanto, o 

modo democrático de gestão envolve nas palavras de Saviani 

(1997, p. 24) que: 

A democracia é um tipo de organização da 
sociedade em que os que detêm o poder 
escolhido pelo povo e em que as decisões 
tomadas por eles são compartilhadas com a 
sociedade, mesmo que na prática não seja 
assim, é desse modo que deveria ser. 

Nessa ótica, gestão democrática na educação implica em 

superação do autoritarismo e individualismo e adoção de uma 

administração voltada ao social e incentivo na participação 

coletiva na tomada de decisões. Dessa maneira, a gestão 

democrática rompe com os modelos do passado e produz um 

regime de flexibilidade. Sendo assim é notória a necessidade de 

um gestor de visão de futuro bem ampla que possa buscar 

sempre numa luta incansável, melhorias para sua escola e 

profissionais.  

3 A ADMINISTRAÇÃO DA ESCOLA E A 

GESTÃO PARTICIPATIVA 

Historicamente, os educadores(as) passaram a 

questionar/analisar o modelo de administração escolar, e lutavam 

por democratização do sistema educacional e das relações no 
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interior da escola. A democracia é uma questão presente nas 

relações sociais que estabelecemos no dia a dia. No sentido 

político, significa que toda pessoa tem direito de participar das 

discussões e deliberações políticas. Durante algumas décadas da 

história educacional brasileira a autonomia da instituição escolar 

ocupou grande espaço nas discussões e debates:  

O exercício de práticas de gestão democrática 
e participativas a serviço de uma organização 
escolar que melhor atenda à aprendizagem 
dos alunos requer conhecimentos, habilidades 
e procedimentos práticos. O trabalho nas 
escolas envolve, ao mesmo tempo, processos 
de mudanças nas formas de gestão e 
mudanças nos modos individuais de pensar e 
agir (LIBÂNEO, 2009, p. 381). 

Hoje a autonomia nas escolas é uma conquista a ser 

consolidada e o que se espera de todos os sujeitos, é o 

compromisso na busca de possibilidades para que possa se 

proporcionar às crianças e aos jovens uma educação de 

qualidade, num espaço onde a participação e a democracia 

propiciem a integração e promovam meios para os alunos e 

professores desenvolverem novas formas de conhecimento, 

cultura, cidadania e solidariedade: 

A gestão democrática pressupõe um trabalho 
integrado em que todas as pessoas fazem 
parte da comunidade escolar e possam 
participar das decisões e vivencias do 
cotidiano da escola e que esta possa se tornar 
um ambiente de participação e respeito às 
diferenças (LÜCKE 2001, p. 102). 
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Com essa expectativa de uma gestão democrática, as 

instituições escolares com um novo modelo de gestão implicam a 

interação da sociedade e do poder público, compartilhando 

interesses e objetivos, potencializando as ações que valorizam a 

escola pública. Nessa perspectiva, a concepção de gestão entra 

para o universo escolar, pois o modelo tradicional de 

administração não atenderia as necessidades emergentes na 

sociedade moderna. Veiga (2001, p. 78) um dos autores que tem 

desenvolvido pesquisa no âmbito da gestão escolar democrática, 

nos alerta que: 

a democratização da educação é direito de 
todos os cidadãos, que deve ser assegurada 
não somente pelo Estado, mas é também uma 
aspiração individual e coletiva, embora muitas 
vezes não se efetive de fato, sendo entravada 
ou negada por esses mesmos atores escolares 
e governamentais.  

Ao fazer a gestão escolar deve-se ter clareza dessas 

situações assimétricas, paradoxais e inconciliáveis. No entanto, o 

ensino passou por transformações que modificaram o sistema de 

funcionamento didático.  

Essa concepção equivale que atualmente a questão 

determinante é a qualidade do processo ensino/aprendizagem. E 

a busca pela universalização e a democratização da escola 

pública é uma luta de toda a sociedade, o que provocou uma 

melhoria substancial da atenção do estado em vista à prioridade 

para as políticas sociais, especialmente as destinadas ao 

atendimento das pressões da sociedade civil organizada.  
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De acordo com as palavras de Gadotti e Romão (1997, 

p. 16): 

A participação de uma escola influi na 
democratização da gestão e na melhoria da 
qualidade de ensino, em que todos os 
segmentos da comunidade podem 
compreender melhor o funcionamento da 
escola, conhecendo com mais profundidade os 
que nela estudam e trabalham, intensificando 
seu envolvimento com ela e, assim, 
acompanhar melhor a educação ali oferecida.  

Muito embora, o avanço da política educacional pública 

tem como meta oportunidades para todos os segmentos sociais e, 

mais além, promover uma ação pedagógica correta voltada para 

o êxito escolar, garantindo assim que a criança e o jovem 

atendidos nela permaneçam e aprendam: 

A escola com a gestão democrática é uma instituição 
diferente e que deve ser reorientada a fim de que se permita a 
vivência coletiva entre gestores, professores, funcionários, 
alunos e a família, para que se fortaleça a interação entre os 
grupos e se faça uma organização autêntica, respeitando as 
singularidades na pluralidade dos sujeitos (LIBANÊO, 2009, 
p. 332). 

Todavia, a conquista da escola pública de qualidade vai 

influenciar a melhoria da qualidade dos serviços educacionais da 

escola.  

É necessário que o gestor conheça muito bem o 

segmento de atuação da sua escola, em que, o trabalho coletivo 

bem organizado tem como resultado a otimização do tempo 

quando os trabalhos construídos em equipe têm objetivos 

definidos coletivamente. “A equipe de gestão compete 

estabelecer condições materiais e envolver pessoas, para isso, a 
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ele(a) deve ser capaz de sistematizar ideias e ações relacionadas 

com as propostas inseridas no projeto da escola ou no sistema no 

qual está inserida (DOURADO, 2001, p. 106). 

Nesse sentido, a educação se pauta por uma 

racionalidade profundamente ética, percebendo que, a gestão da 

escola se fará por uma tensão permanente, que é conciliar 

racionalidades distintas que se fazem presentes na vida cotidiana 

da escola, ou seja, promover a humanidade por meio de uma 

instituição escolar que atua como base nas relações de mercado: 

A educação, como parte da vida, é 
principalmente aprender a viver com a maior 
plenitude que a história possibilita. Por ela se 
torna contato com o belo, com o justo e com o 
verdadeiro, aprende-se a compreendê-los, a 
admirá-los, a valorizá-los e a concorrer para 
sua construção histórica, ou seja, é pela 
educação que se prepara para usufruir dos 
bens espirituais e materiais (PARO 2001, 
pp.37-38). 

E a participação fundamenta-se no princípio da 

autonomia, que significa a capacidade das pessoas e dos grupos 

para a livre determinação de si próprio, isto é, para a condução 

da própria vida.  

Em uma instituição escolar boas intenções não bastam, 

são necessárias que essas boas intenções sejam bem executadas. 

Para uma escola ter uma gestão democrática não basta somente 

ter uma prática administrativa, mas essencialmente pedagógica e 

educativa. Conforme Libâneo (2008, p. 326) “a participação 
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necessita de contraponto da direção, outro conceito importante 

da gestão e função do gestor escolar que visa promover a gestão 

participativa”.  

“Todas as pessoas que trabalham na escola realizam 

ações educativas, embora não tenham as mesmas 

responsabilidades nem atuem de forma igual” (LIBÂNEO, 2003, 

p, 38). Assim, o estilo de organização da gestão democrática da 

escola se faz necessário o trabalho em equipe além das normas e 

que precisa estar ancoradas em princípios coerentes com sua 

missão.  

3.1 AUTONOMIA ESCOLAR NOS 

PROCEDIMENTOS DE GESTÃO ESCOLAR 

 Discutir hoje a autonomia escolar é uma questão de 

firmar o compromisso político perante a escola, em termos 

administrativos. Concorda-se ao afirmar que é difícil em 

primeira instância falar de autonomia, uma vez que ela está 

carregada de resistência e de conflito que caracterizam a escola 

vigente, não é fácil sair da escola burocratizada para projetar-se 

para um novo despertar, porém é nela que é possível construir 

outra instituição escolar: 

A palavra autonomia vem do grego e significa 
capacidade de autodeterminar-se, de auto 
realizar-se, de autos (si mesmo) e nomos (lei). 
Autonomia significa autoconstrução, 
autogoverno. A escola autônoma seria aquele 
que se governa. Mas não existe uma 
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autonomia absoluta. Ela sempre está 
condicionada pelas circunstâncias, portanto a 
autonomia será sempre relativa e determinada 
historicamente (GADOTTI, 1992, p. 10).  

Cabe agora, estabelecer que, a autonomia exige a 

participação de todos que fazem a escola, sendo consolidada aos 

pouco a responsabilidade dos agentes educacionais. Sendo assim, 

a escola, estará educando para a democracia e para a cidadania.  

De acordo com Gadotti e Romão (1997, p.36):  

em obstáculos significativos ao processo 
democrático e à elaboração do projeto 
pedagógico, comumente resultando de 
limitações, tais como: a construção da 
autonomia, pela Escola, requer a superação de 
um grande número de dificuldades, tanto de 
caráter burocrático quanto pedagógico. 

Tal concepção parte da ideia de que o espaço da escola 

tornou-se o espaço da convivência entre a comunidade e a 

instituição escolar sendo preciso que a escola se abra para o 

diálogo democratizando a gestão escolar como uma escolha para 

a atuação do diretor como proposta participativa.  

Nas afirmações de Tavares (1996, p. 88): 

a gestão deve ser assumida dentro de uma 
atitude ética, de respeito aos diferentes níveis 
e formas de apreensão da realidade 
expressada pelas pessoas e a coordenação de 
um processo sistemático de discussão que 
permita a elaboração de pontos comuns na 
compreensão das questões que orientam a 
construção de um trabalho coletivo.   
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Desta forma, é preciso reconhecer que boa parte das 

decisões a ser tomada no cotidiano da escola requer que a gestão 

democrática seja sistemática e planejada por parte do dirigente, 

quando a equipe gestora da escola reconhece o papel da gestão 

pedagógica no seu cotidiano e da necessidade de fazer a Gestão 

Pedagógica, o entendimento da gestão ganha um novo 

significado. Defendida pela atual Lei de Diretrizes e Bases-LDB 

nº 9.394/96 em seus artigos 12, 15 e 75, o princípio da autonomia 

escolar passa a ser um dos princípios da gestão democrática e da 

descentralização das políticas públicas da educação. 

Segundo Libâneo (2009, p. 399) “o modo de agir das 

pessoas estão ligados a conceitos subjetivos, valores, opiniões, a 

convicções, a preferência e a interesses ancorados em uma 

prática de muitos anos, sendo, portanto, difícil à mudança”.   

Independente da importância dos membros 
da equipe tomarem consciência da 
necessidade da participação é a prática que 
possibilita o alargamento dessa consciência 
e o sentido da participação na construção de 
uma nova cultura organizacional. 
Compreender os processos envolvidos nas 
inovações organizativas, pedagógicas e 
curriculares, põe em prática a gestão 
participativa (LIBÂNEO 2009, p. 399).  

Segundo o autor, “é preciso saber compartilhar as 

decisões do sistema e as decisões tomadas no âmbito das escolas, 

sem desconhecer as tensões entre umas e outras”, argumentando 

que, “quanto aos objetivos de uma gestão democrática e 

participativa é necessário que os professores compreendam os 
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processos de tomada de decisões do sistema educativo”. Ou seja, 

a escola ao se propor usar-se da autonomia, ela deve respeitar a 

comunidade escolar numa ação dialógica e participativa, 

construindo novos valores na cultura organizacional da escola e 

implementando novas práticas no cotidiano. 

4 O PROCESSO PEDAGÓGICO E A 

QUALIDADE DO ENSINO 

O educador é aquele que pode e deve fazer trocas 

sinceras e verdadeiras com o educando, por meio do diálogo, 

sem invadir nem privar: cabe-lhe nutrir o educando com seus 

conhecimentos e sua experiência pessoal, contudo sem invadi-lo 

ou privá-lo. Assim, o professor (a) como adulto da relação 

pedagógica, é o mediador entre a cultura elaborada e o educando, 

que, nessa situação, se apresenta como aprendiz. No pensamento 

de Perrenoud (1993, p. 49) “o ato de ensinar não se restringe a 

aplicar cegamente uma teoria, nem se contentar com um modelo, 

sobretudo, implica na resolução de problemas, na tomada de 

decisões, no agir em situações indeterminadas e muitas vezes 

emergentes”. 

Todavia, no contexto de uma pedagogia construtivista, 

não podemos esperar que o educando tenha aprendido alguma 

coisa, além do mais, devemos investir na construção dos 

resultados definidos e desejados: 
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A organização escolar entendida como 
comunidade democrática de aprendizagem 
transforma a escola em lugar de 
compartilhamento de valores e de práticas, 
por meio do trabalho e da reflexão conjunta 
sobre planos de trabalhos, problemas e 
soluções relacionadas à aprendizagem dos 
alunos e ao funcionamento da instituição 
escolar.  A existência de projeto pedagógico 
com um plano de trabalho bem definido, que 
assegure consenso entre a direção da escola e 
o corpo docente acerca dos objetivos a 
alcançar e dos métodos de ensino (LIBÂNEO, 
2009, p. 302).  

No ensino, só pode haver uma resposta adequada para o 

educando quando ele aprende pelo fato de o educador nele 

investir.  O professor como profissional que produz 

conhecimento sobre seu trabalho precisa desenvolver 

competências de elaboração e de desenvolvimento de projetos de 

investigação. Dessa forma, é relevante reconhecer o papel do 

gestor na condição do aluno na escola, em sua permanência, 

compreendendo a importância de manter na sala de aula futuros 

cidadãos, com seus direitos e deveres, inseridos na sociedade do 

conhecimento: 

A prática pedagógica é uma atividade 
complexa e dinâmica, que se efetiva num 
ambiente social particular, formalmente 
responsável pela educação do aluno, para 
atender à demanda do contexto atual, deve ser 
organizada de modo que possibilite a 
formação de um cidadão crítico, capaz de 
lidar, conscientemente, com a realidade 
cientifica e tecnológica na qual está inserido 
(BORGES, 2005, p. 23). 

Nas escolas, as ações de formação devem se constituir 

como fórum permanente de discussão das concepções 
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envolvidas, das metodologias adequadas e dos conhecimentos 

adquiridos. É necessário então que o professor reconheça a 

aprendizagem como um instrumento que lhe auxilia na 

reflexão/ação da sua prática educativa, tendo claro que o 

desenvolvimento de seus alunos e os avanços que eles 

conseguem, bem como as dificuldades que eles enfrentam são 

reflexos também de sua prática enquanto educador.  

Neste caso, segundo Libâneo (2009, p. 349):   

A direção e a coordenação correspondem a 
tarefas agrupadas sob o termo gestão, ou seja, 
a gestão refere-se às todas as atividades de 
coordenação e de acompanhamento do 
trabalho das pessoas, envolvendo o 
cumprimento das atribuições de cada membro 
da equipe. Assim, as características apontadas 
reforçam a ideia de que a qualidade do ensino 
depende de mudanças no âmbito da 
organização escolar, envolvendo a estrutura 
física e as condições de funcionamento da 
instituição escolar.  

De acordo com Libâneo (2009, p. 349) “essa definição 

aplica-se aos dirigentes escolares, mas é igualmente aplicável aos 

professores, seja em seu trabalho na sala de aula, seja quando são 

investidas de responsabilidades no âmbito da organização 

escolar”. Assim, como o planejamento que deve chegar à ponta 

dos processos pedagógicos, o mesmo deve se realizar na escola 

como um todo, mas especialmente na sala de aula, cujo trabalho 

docente deve ser elaborado como pressuposto para a 

aprendizagem dos alunos. 
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Segundo Borges (2005) “O conhecimento não é um 

objeto concreto e diretamente observável, pois, segundo o autor”:  

O ato de ensinar e de aprender é intermediado 
por diferentes tipos de representação sobre um 
mesmo conhecimento: a do professor, a do 
aluno e a do material de ensino. É a qualidade 
dessa interação que poderá favorecer a 
ocorrência de aprendizagem (BORGES, 2005, 
p. 24). 

A partir do exposto, cada aluno, na sua individualidade, 

desenvolve um ritmo próprio de aprendizagem, que é 

enriquecido pelas experiências pessoais e a forma como se 

apropria dos conteúdos segundo os seus interesses e motivações 

de acordo com as suas capacidades. Padilha (2001, p. 32) afirma 

que “o planejamento precisa ser feito por aqueles que 

efetivamente executarão a ação”.  

O trabalho em equipe é uma forma de desenvolvimento 

da organização escolar por meio de cooperação, diálogo, 

favorecendo assim a convivência e a responsabilidade individual 

de cada membro da equipe: 

A participação é um processo educativo tanto 
para a equipe gestora quanto para os demais 
membros das comunidades escolar e local. A 
gestão permite confrontar ideias, argumentar 
com bases em diferentes pontos de vista, 
expor novas concepções e alternativas. A 
participação proporciona mudanças 
significativas na vida das pessoas dentro ou 
fora da escola (DOURADO, 2001, p.23).  

Neste caso, a organização escolar incide diretamente na 

afetividade do processo ensino e aprendizagem, à medida que 
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garante as condições de funcionamento da escola. Importante 

mencionar, que é preciso fortalecer os organismos colegiados 

para que os mesmos sejam células vivas dentro do espaço escolar 

interno/externo.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A função do gestor em uma escola democrática não 

deve se restringir somente a um tipo de participação, pois este é 

só um dos instrumentos, mas também voltar-se cada vez mais 

para a elaboração de projetos pedagógicos juntamente com a 

comunidade escolar para que se tenham melhores decisões que 

visem uma melhoria na qualidade educacional.  

Como a política escolar está totalmente ligada ao 

processo das políticas públicas, as instituições escolares enfrentar 

o desafio de garantir financiamento suficiente para educação, 

sendo este indispensável para que as escolas possam superar os 

desafios, assim, a permanência e o êxito de todos na 

aprendizagem, assumindo-os integralmente, promovendo assim a 

continuidade do ensino ofertado. 

Nesta abordagem, os profissionais da educação passam 

a levantar a bandeira do fortalecimento da democracia, em defesa 

de uma escola pública para todos, oferecendo um ensino de 

qualidade, permitindo o acesso e permanência das classes menos 

favorecidas. Historicamente e socialmente, a gestão democrática 

é fruto de intensas lutas e movimentos sociais contra práticas 
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autoritárias, clientelistas e excludentes que permeavam e ainda 

permanecem nas várias instituições da sociedade.  

Finalmente, a direção da escola, deve assinalar a 

necessidade de atitude crítica em que, a descentralização da 

escola permita uma maior autonomia que, ao mesmo tempo, a 

instituição escolar tem trabalhado isoladamente, mesmo que 

juridicamente as três esferas de poder devam trabalhar juntas. 

Em suma, a educação é interesse de toda a sociedade de um país, 

tendo, o estado o dever e a responsabilidade de incluírem os 

profissionais da educação, a família, os filhos, uma vez que o 

serviço é de natureza pública.  
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ENSINO MÉDIO: UMA NOVA HISTÓRIA118 
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Resumo: O ensino médio é uma etapa da educação básica que ao 
longo da história sofreu muitas denominações e modificações. 
As mais recentes buscam reverter o quadro de estagnação e 
também os resultados ruins quando comparados com outros 
países. Diante deste cenário as escolas têm como objetivos, 
buscar a melhoria desse déficit neste contexto escolar, 
aperfeiçoando a formação continuada dos professores e buscando 
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recursos, e várias maneiras de ensino, modificando assim suas 
práticas escolares. A metodologia tem como base conhecer os 
processos que embasaram o quadro atual e as modificações que a 
sociedade e governo fizeram e pretendem fazer. Conclui-se que o 
Brasil quer um novo ensino médio que der resultados melhores, 
mas está longe de um consenso e tem um longo percurso para 
pelo menos começar as modificações nos arranjos atuais. 

Palavras chaves: Ensino Médio, sociedade e educação. 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo apresenta uma pesquisa que o ensino 

médio ao longo de sua história passa por várias mudanças e que 

mesmo assim ainda precisa de muito para tentar mudar essa 

visão de ensino médio que temos: “sem identidade”. É necessária 

uma nova política pública de reconstituição para o ensino médio. 

Precisa-se de um ensino médio que prepare para a vida, pois 

vivemos em um mundo que demandam novas práticas de ensino 

e temos que ter uma especial atenção para não separar a escola 

da vida social. 

Diante do exposto acima, a pesquisa se justificou pela 

necessidade de divulgar a importância de se conhecer e trabalhar 

nas escolas as novas leis e fundamentos do novo ensino médio. O 

objetivo geral da pesquisa pautou-se em: Analisar como se 

formulou a lei que direciona o novo ensino médio. Os objetivos 

específicos visam caracterizar o novo ensino médio e como a 

escola está se preparando para este processo transitório. 

Metodologia  
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A metodologia aplicada à pesquisa foi a de analisar e 

comparar referência bibliográfica qualitativa e descritiva de 

autores renomados na área de educação voltadas ao ensino 

médio, no qual o conteúdo metodológico que fomentaram e 

embasaram os procedimentos foram retirados de livros, revistas e 

sites confiáveis.  

Em relação à coleta de dados, os mesmos foram 

coletados através de livros, artigos científicos, sites, dentre outras 

fontes de informação. Foram analisados de forma qualitativa e 

descritiva através da qual foi possível detalhar os conteúdos pré-

selecionados que embasaram a pesquisa com apoio da literatura, 

sendo analisados conceituados autores desta área específica. 

BREVE HISTÓRICO DO ENSINO MÉDIO NO BRASIL 

O Ensino Médio foi instituído no Brasil pelos jesuítas 

ainda no período colonial, sob a responsabilidade dos mesmos do 

século XVI até o século XVIII, uma vez que o reino português 

não custeava o ensino na colônia. Dessa forma o ensino médio 

neste período encontrava se muito ligado aos preceitos 

religiosos, em especial do catolicismo.  

Esta ligação com a religião dava ao ensino um caráter 

mnemônico e repetitivo, bem como uma rigidez disciplinar e 

favorecia o ensino de disciplinas voltadas à ética religiosa. Esta 

ligação também dava ao modelo de educação brasileiro um 

mecanismo amplo de reprodução social, visto que apenas uma 
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minoria, pertencente à elite, tinha acesso ao sistema educacional 

secundário (QUEIROZ E SILVA, 2008). 

A despeito destas mudanças no ensino brasileiro, a 

educação ainda apresentava um caráter seletivo e elitista, haja 

vista que seu principal objetivo sempre foi à preparação da classe 

mais abastada para o ingresso no ensino superior fora do país ou 

nos cursos superiores que estavam sendo criados, no início do 

século XIX.  

Também no século XIX, dividiu-se a responsabilidade 

na oferta do ensino, sendo que as províncias, atuais Estados, 

eram responsáveis pelo oferecimento do ensino primário e 

secundário, e o ensino superior ficando sob responsabilidade da 

Corte. 

Em 1931 foi instituído o Decreto nº 19.890 

complementado pelo Decreto/Lei nº4. 244 de abril de 1942, a 

partir do qual foi criada a Lei Orgânica do Ensino Secundário, 

que vigorou até1971. 

De acordo com o decreto, havia uma divisão entre 

ensino primário e ensino secundário. O ensino primário era 

compreendido por quatro anos, já o ensino secundário possuía 

duração de sete anos, dividido em ginásio, com quatro anos de 

duração, e colegial, com três anos. Para o ingresso no ensino 

secundário, ginásio, era necessário a aprovação em um exame de 

admissão. (QUEIROZ E SILVA, 2008) 
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O ensino brasileiro esteve ligado aos jesuítas até 1759, 

data que marca a expulsão destes da colônia pelo rei de Portugal, 

quando o modelo de ensino oferecido pelos religiosos já não 

atendia aos interesses da metrópole. Em sua substituição, 

originaram se as aulas régias, ministradas por professores 

indicados, com competência questionada, mas que atendiam aos 

interesses políticos do período.  

Às vésperas da República, o Brasil não contava com um 

curso secundário seriado e regular. O Governo da União, durante 

a Primeira República, limitou-se à manutenção do Colégio Pedro 

II, não criando novos educandários nos Estados, não organizando 

um sistema federal de ensino secundário, o que lhe era permitido 

pela Constituição, o Congresso Nacional abdicou de sua 

responsabilidade, atribuindo ao Poder Executivo tal função. 

Segundo Piletti (2002, P.32) “o Poder Legislativo interferiu no 

ensino secundário, retardando sua organização como um curso 

regularmente seriado, prolongando a vigência do regime de 

parcelados”. 

Com a Proclamação da República, foi promulgada a 

primeira constituição republicana que por meio do artigo 34 da 

Constituição de 24 de fevereiro de 1891, estabelecia ser de 

competência privativa do congresso “legislar sobre [...] o ensino 

superior e os demais serviços que na Capital forem reservados 

para o Governo da União” (item 30);e em seu artigo 35, incluía 

entre as suas incumbências não exclusivas a de “criar instituições 
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de ensino [...] secundário nos Estados” (item3°), bem como a de 

“prover à instrução secundária no Distrito Federal” (item4°).  

A dualidade do sistema de ensino torna-se oficializada. 

Com a lei n° 5.692/71 a estrutura do ensino foi alterada, o 

ginásio e o primário foram unificados, dando origem ao primeiro 

grau com oito anos de duração, e que antes era denominado 

colegial transformou se em segundo grau ainda com três anos de 

duração.  

De acordo com Pinto 2002, no entanto: Tudo indica que 

o objetivo por trás deste novo desenho do ensino médio, dando 

lhe um caráter de terminalidade dos estudos, foi o de reduzir a 

demanda para o ensino superior e tentar aplacar o ímpeto das 

manifestações estudantis que exigiam mais vagas nas 

universidades públicas (PINTO 2002, P.55.). Em 1931 iniciam-

se as reformas educacionais de caráter nacional, reformas que 

marcaram momentos decisivos no ensino secundário brasileiro. 

Referenciamos algumas iniciando com a Reforma 

Francisco Campos (1931) que segundo Valle 2006: imprimiu 

organicidade ao ensino secundário por meio de estratégias 

diversificadas, entre as quais o estabelecimento de dois ciclos, a 

frequência obrigatória das aulas, o currículo seriado, a inspeção 

regular e a afirmação da cultura examinatória. (VALLE, 2006, 

P.18.) 
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Para Santos (2010) o ensino médio se estrutura 

definitivamente como curso de estudos regulares com a Reforma 

Gustavo Capanema, em 1942. Surgem os cursos colegiais 

divididos entre científico e clássico, com duração de três anos. A 

formação do aluno deveria passar por conhecimentos que lhe 

proporcionasse o desenvolvimento humanista, patriótico e 

cultura geral, como alicerce para o nível superior. 

Felippe (2000) afirma que nunca existiu uma reforma 

educacional que buscasse garantir o acesso de toda a população 

ao ensino secundário em seus conhecimentos e com condições 

efetivas de aprendizagem: A reforma educacional Francisco 

Campos (1930/1931) e a reforma das Leis Orgânicas de Ensino 

(1942/1943) evidenciam que o ensino médio [...] possuía apenas 

a função de preparar para o ensino superior e só abrigava alunos 

das camadas sociais superiores economicamente.  

Os alunos de classes trabalhadoras acabavam por 

frequentar os cursos profissionalizantes, que, embora de nível 

médio, eram fechados, não permitindo passagem para outros 

tipos de ensino. [...]. Após 1953 é que começou a equiparação 

entre os cursos técnicos e os acadêmicos. (FELIPPE,2000, P.85.) 

Para Saviani (1989), o nó do ensino médio estava na sua 

falta de definição: propedêutico ou profissionalizante, ou as duas 

coisas ao mesmo tempo? Afirmou ele que tanto o ensino 

fundamental como superior tem seus papéis definidos, e o ensino 
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médio fica espremido entre esses dois níveis de ensino, oscilando 

como um pêndulo ora para um ora para outro.  

Entretanto, em ambas as situações o ensino médio não 

conseguiu fazer com que jovens provenientes das camadas 

populares cheguem à universidade pública. Da mesma forma, o 

ensino profissionalizante não qualifica os jovens para ocupar 

funções ou postos mais elevados no mercado de trabalho, uma 

razão, portanto, para que a educação pública dê ênfase ao mundo 

do trabalho e à preparação do jovem, nos moldes de um ensino 

politécnico, como o entendido por Saviani (1989).  

Essa tensão de finalidades se expressa em privilégios e 

exclusões quando, como ocorre no caso brasileiro, a origem 

social é o fator mais forte na determinação de quis têm acesso à 

educação média e à qual modalidade se destina (NUNES, 2002). 

Analisando essa questão, Cury (1996) afirma que 

expressando um momento em que se cruzaram idade, 

competência, mercado de trabalho e proximidade da maioridade 

civil, expõe um nó das relações sociais no Brasil manifestando 

seu caráter dual e elitista, através mesmo das funções que lhe são 

historicamente atribuídas: a função formativa, a propedêutica e a 

profissionalizante. 

Por meio da Lei n° 1.076, de 31 de março de 1950, os 

alunos que concluíssem o ciclo do ensino técnico-profissional 

acessariam ao curso clássico ou o chamado científico, mediante a 
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realização de provas das disciplinas do ensino secundário que 

não constavam daquele curso.  

O mecanismo de equivalência para o segundo ciclo do 

ensino secundário foi possibilitado por meio da Lei n° 1.821, de 

12 de março de 1953, favorecendo também os alunos que 

estudavam no segundo ciclo do ensino comercial, industrial, 

agrícola e normal.  

A equivalência total entre o ensino secundário e o 

ensino técnico-profissional e normal ocorreu somente com a Lei 

n° 4024, de 20 de dezembro de 1961. No Brasil Imperial, da 

República Velha, da Era Vargas até 1961, o ensino secundário de 

2º ciclo, que a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB nº 9.394/96 (BRASIL, 1996) foi denominado 

ensino médio, caracterizava-se por ser um ensino de caráter 

propedêutico, voltado para as minorias da elite, em oposição ao 

ensino profissionalizante, voltado para as classes populares e 

sem a possibilidade de acesso ao ensino superior. Essa dualidade 

de acesso ao ensino superior persistiu até a promulgação da LDB 

nº4.024/61 (BRASIL, 1961), sendo que a existente entre o ensino 

médio e o profissional permanece até hoje (CASTRO E 

GARROSSINO, 2010). 

Articulada ao modelo político e econômico da ditadura, 

conforme Kuenzer (1997), os da proposta de ensino médio da 

época eram: (I) a contenção da demanda de estudantes 
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secundaristas ao ensino superior; (II) a despolitização do ensino 

secundário, por meio de um currículo tecnicista; (III) a 

preparação de força de trabalho qualificada para atender as 

demandas do desenvolvimento econômico. 

Não sendo mais possível preparar para no mercado de 

trabalho, devido a sua instabilidade, o ensino médio, a partir da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional) n.9394/96, deveria 

preparar para a “vida”. Zibas 2005 destaca que os anos finais da 

década de 1990 e os anos iniciais do novo século reservaram ao 

ensino médio uma grande turbulência estrutural e conceitual.  

O ensino de 2°grau passou a ser denominado ensino 

médio com a aprovação da LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional) n.9394/96, que passou a considerá-lo como 

etapa final da educação básica, superando o modelo em vigor 

desde 1971. Indicando também a progressiva extensão da 

obrigatoriedade e gratuidade desse nível de ensino. 

A maioria dos alunos associa o ensino médio à 

preparação para o vestibular/ENEM (Exame Nacional do Ensino 

Médio) e à potencialização para o mercado de trabalho. A 

associação deste nível de ensino com o mercado de trabalho é 

mais intensa entre os discentes que estudam à noite e entre os 

alunos das escolas públicas. 
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A preparação para o trabalho representa um dos pontos 

centrais na definição das finalidades do ensino médio na 

legislação brasileira e nos depoimentos dos atores da 

comunidade escolar, principalmente de alunos do período 

noturno, muitos já inseridos no mercado de trabalho, uma vez 

que o sentido que atribuem à escola média é determinado em 

grande parte por suas aspirações em relação à inserção 

profissional (ABRAMOVAY & CASTRO, 2003, P. 190). 

Podemos dizer que o ensino fundamental funcionou 

como uma pressão sobre o ensino médio, que já tinha problemas 

não resolvidos, e que agora se vê tendo que lidar com sua 

aparentemente incapacidade de agregar qualidade ao processo de 

prolongamento da escolaridade da população. Vale lembrar que 

até recentemente este nível de ensino não contava com uma 

lotação orçamentária própria (ARRUDA, 2010). 

As mudanças no Ensino Médio. 

O ensino Médio no ano de 2016 encerrou com a reforma 

feita via medida provisória (MP) 746/16 pelo presidente da 

República Michel Temer. Desde quando começou a ser 

divulgada gerou bastante debates devido à ausência de diálogo 

de como seria muitas opiniões a favor e contra, mas a polêmica 

foi certa. 

Com a reforma, apenas Português, Matemática e Inglês 

devem ser obrigatórios para o fim do ciclo (atualmente são 13), 
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enquanto as disciplinas restantes serão escolhidas pelo aluno ou 

pela escola dentre cinco áreas de ênfase: Linguagens, Ciências da 

Natureza, Ciências Humanas, Matemática e Formação Técnica e 

Profissional, a ampliação da carga horária, na propaganda 

realizada pelo governo tem se como meta equiparar o Brasil a 

outras nações como França, Finlândia, mas lá claro que as 

reformas instaladas foram discutidas. 

A reformulação já entrou em vigor, esta vem comum 

aos objetivos principais, diminuir a defasagem em língua 

portuguesa, como já foi dito no decorrer deste trabalho e busca 

fazer com que o aluno siga o que se supõe um projeto de vida, 

pois quem o ajudará a traçar este projeto? Envolve vários fatores 

como maturidade, oportunidade, desejos pessoais, etc.; que 

permeiam a questão de um projeto de vida.  

Ela amplia a carga horária, mas não fala 

especificamente sobre recursos até porque no decorrer do ano de 

2016, o que mais foi debatido foi o corte de gastos. A educação 

ainda necessita não só de uma organização no currículo, mas 

também da infraestrutura, melhor qualificação dos profissionais 

da educação e discutir também o número de alunos na escola.  

São constantes as greves lutando por melhorias na 

educação não só no estado do Ceará que se realizou do ano de 

2016, mas também é em outros estados da federação, pois a 
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aprendizagem não depende só do currículo, mas de uma série de 

fatores, principalmente envolvendo a família. 

Costa e Koslinsky (2011) tratam da busca, por parte das 

famílias que não têm condição de matricular o filho em escola 

particular, por vaga em Escola Pública. Uma gama significativa 

de famílias não aceita qualquer escola, por isso procuram pelas 

instituições que despontam os melhores resultados nas avaliações 

externas promovidas pelo poder público, na busca de selecionar a 

melhor opção viável para seus filhos. Ainda podemos citar como 

critérios para escolhas dos pais, o quadro de professores 

qualificados, organização pedagógica, disciplina e aspectos 

estruturais físicos da escola. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) coloca 

como forma de trabalhar a língua, baseado nos vários objetivos 

da proposta articulando, leitura, oralidade, produção textual, por 

meio de recontos, reescrita e escrita utilizando como base um 

determinado gênero textual. 

As mudanças na base não só curriculares, os 

vestibulares deverão cobrar apenas o que for determinado pela 

Base Nacional Comum Curricular. "(O processo seletivo) 

considerará exclusivamente as competências, as habilidades e as 

expectativas de aprendizagem das áreas de conhecimento 

definidas na Base Nacional Comum Curricular", afirma o texto 

da medida provisória. 
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Atualmente, as universidades são livres para definir que 

conteúdos devem exigir nas provas para selecionar os calouros, 

levando em consideração o impacto da exigência no ensino 

médio. Muito se fala das disciplinas que serão excluídas, o 

Ministério da Educação (MEC) há época - diz que está em 

discussão na Base Nacional Comum Curricular - BNCC e que 

esta decidirá. 

A Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da 

Educação- CREDE 6 de Sobral em seus dados educacionais para 

formulação da Base Nacional Curricular Comum - BNCC em 

2016 nos apresentou dados relacionados a necessidade de ter 

uma base curricular bem-feita e discutida baseada nas entrevistas 

realizadas onde se teve os seguintes resultados: 

• Ausência de habilidades na produção escrita, leitura e 

comunicação oral (ou oralidade); 

• O jovem não sabe usar textos -orais e escritos –em 

situações concretas de comunicação; 

• Fica evidente a falta de articulação entre teoria e prática, 

ou seja, há descompasso entre ensino e uso. Há uma 

demanda da redação para Exame Nacional do Ensino 

Médio-ENEM, mas não só isto, a perspectiva social do 

uso do texto, a Coordenadoria Regional de 

Desenvolvimento da Educação - crede 6 Sobral aponta 

uma abordagem tendo como necessidade o letramento; 
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• Textos contínuos: contrato, relatório, projeto, resumo, 

resenha, exposição oral, comunicado; 

• Textos multimodais: tabela, gráfico, tirinha, charge, 

programas de TV, de rádio, textos da internet. 

• E textos que circulam na vida (MEC, 2016). 

 

Na abordagem feita pela Base Nacional Curricular 

Comum - BNCC em linguagens e códigos se ver o despertar do 

censo crítico do estudante, e vai de contra a proposta a retirada 

de disciplinas como filosofia e sociologia disciplinas estas que 

pertencentes a área de humanas falam diretamente do lado crítico 

que envolve a sociedade não só de agora, mas de tempos 

remotos. Como um estudante pode se disponibilizar a fazer uma 

redação sobre uma temática sem pensar. 

O governo do estado do Ceará criou um portal na 

internet chamado aluno on-line com objetivo de aproximar cada 

vez mais aluno e professor, em que o participante utiliza a sua 

matrícula e cria uma senha de acesso. Lá o aluno é informado 

sobre frequência, notas, atividades, avisos, etc. 

Aluno e professor têm outra forma de estabelecer 

contato, mas também o educando pode enviar redações para 

outro professor contratado com o objetivo de corrigir as 

produções textuais e dar as redações com as devolutivas: 

correções, apontamentos devidos, etc.; é mais um suporte para 
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professor em sala de aula com tantas atividades a serem 

realizadas.  

O governo estadual também ampliou o Programa 

Alfabetização na Idade Certa - PAIC, com o nome de mais 

PAIC, estendendo até o nono ano do ensino fundamental o que 

acarretará em alunos melhor preparados para o ensino médio.  

Políticas estas que interferem de forma positiva na 

educação brasileira, já que esta nova forma dos governos do 

estado ver a educação, exige paciência, pois os resultados vêm 

em longo prazo e no que se refere ao ensino médio ainda tem 

muito que se esperar. 

Com relação ao Ensino Médio, o Estado está na 10ª 

posição em relação às demais unidades da Federação. A média 

de 2013 foi de 3,6, e em 2015, ficou em 3,7, a mesma pontuação 

do Brasil; dados disponíveis na Assessoria de Comunicação da 

SEDUC, 2016. 

Na infância os estudantes obtêm resultados visando 

determinados objetivos. No ensino médio esta visão muda. 

O estudante pode considerar estímulo 
suficiente a satisfação pessoal de aprender 
coisas novas ou a alegria de agradar aos pais e 
professores ou ainda o prazer de conseguir 
respeito, estima e consideração por parte dos 
outros. (ESTANQUEIRO, p.16, 2006) 
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Como os professores conseguem lidar com esta situação 

de mudança da visão do aluno, que interfere bastante nos 

resultados que se deseja alcançar, posto que a produção escrita 

exija um trabalho qualificado de quem vai produzir e de quem 

vai orientar.  

Quando nos referimos à aprendizagem, devemos 

considerar a justa e necessária relação pautada na tríade 

composta por aluno, família e escola. Segundo Morais e Neves 

(2009), é necessário defender uma relação de comunicação entre 

escola e comunidade, uma vez que se compreende que a 

aprendizagem dos alunos só será melhorada se a instituição 

valorizar e consentir a entrada dos conhecimentos e das 

experiências vivenciadas no cotidiano. 

 A internet auxilia na aprendizagem como fonte de 

pesquisa, e o professor podem utilizá-la como meio para 

dinamizar a aprendizagem, ferramenta de apoio para mesclar as 

aprendizagens significativas, incentivando o aluno a ser um 

censurador buscando para si o que há de mais importante. 

Motivação não vai faltar principalmente na época de uma 

geração que não se cansa da “rede”. (MORAN, 1997)  

O desenvolvimento tecnológico dispõe o mundo inteiro 

dentro de nossos lares, quer seja pela mídia, quer seja pela 

informática (a televisão, o computador e a internet). Até mesmo 

dentro de nossas casas somos vulneráveis às informações de todo 



26	EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 1367 

tipo; por outro lado, temos que reconhecer que somos 

beneficiados pelos avanços incontroláveis das ciências exatas, 

humanas e sociais (TIBA, 1996). 

Entender os impactos das tecnologias da 
comunicação, em especial da língua escrita, 
nos processos de produção no 
desenvolvimento do conhecimento e na vida 
social. (PCN, 2000, P.24). 

Para Nunes (2002), tornar realidade esse ensino médio e 

ao mesmo tempo unificado e diversificado vai exigir muito mais 

do que traçar grades curriculares que mesclam ou justapõem 

disciplinas cientificas e humanidades com pitadas de tecnologia.  

Segundo Perrenoud (2001), observa-se que há várias 

décadas a escola vem transformando as desigualdades sociais e 

culturais em desigualdades de resultados escolares, devido à sua 

“indiferença pelas diferenças”.  

Atualmente, novas ferramentas estão sendo utilizadas 

para demonstrar que o fracasso escolar não é uma fatalidade, aí 

estão: a pedagogia de suporte, a pedagogia diferenciada, a 

individualização dos percursos de formação, o ensino por ciclos, 

os estudos dirigidos e módulos no ensino médio, entre outras. 

O autor supracitado relata que, considerar as diferenças 

é oportunizar aos alunos o acesso e a apropriação de uma cultura 

básica comum, através de situações eficientes de aprendizagem, 

sem que o aluno tenha que renunciar à diversificação. 
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Como destaca Oliveira (2002), a temática família – 

escola não tem recebido a atenção devida. Muitos fatores 

influenciam na aprendizagem, sendo uma delas a família aqui já 

citada, bem como aspectos linguísticos de ensino-aprendizagem, 

leis, entre outros, mas é de suma importância um olhar mais 

atento para a indisciplina na escola. Esta atrapalha o professor, o 

próprio aluno indisciplinado e terceiros.  

O professor e a escola utilizam de várias estratégias com 

este aluno que geralmente vêm pré-moldadas, ou em pacto de 

convivência da sala, regimento escolar, com o Professor Diretor 

de Turma - PDT da sala que no estado do Ceará também age 

dando este suporte disciplinador, fazendo a conexão com a 

família do aluno. Família esta que direciona o aluno para escola, 

mas que não perde a responsabilidade por este. 

Discussão e Resultados 

Atualmente, desenvolve-se um debate muito acalorado 

sobre os rumos do ensino médio, mas não se chegou a nenhuma 

conclusão, no ano de 2019 o sistema educacional está sobre a 

expectativa de um novo governo e esperando o traçar dos 

direcionamentos ou novas diretrizes para o que já foi aprovado e 

como ficará as mudanças que serão aplicadas na prática. 

Sabe-se que a educação é um direito de todos os 

cidadãos e um compromisso firmado não apenas pelo governo, 

mas por toda sociedade, a qual tem passado por várias 
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transformações, tornando-se mais competitiva, exigente, 

tecnológica e informada. Percebe-se que não é fácil se adaptar e 

corresponder com as expectativas atuais. 

Considerações Finais 

As reformas no Ensino Médio ainda não foram 

concluídas e muito menos implantadas é uma longa trajetória 

política e pedagógica. Os arranjos curriculares ainda serão 

discutidos para implementação na escola, no momento os 

conceitos ainda não saíram do papel da lei. 

 Os processos políticos ainda precisam acontecer tendo 

como impulsionador deste processo o Ministério da Educação 

que deve discutir com a sociedade e os atores principais que 

pertencem a comunidade escolar. A lei precisa começar a ser 

implantada, recursos precisam ser direcionados e são necessárias 

as cooperações de vários profissionais. Ações governamentais 

precisam começar a acontecer. 
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Resumo: As práticas pedagógicas são instrumentos eficazes na 
gestão escolar e nos procedimentos de formação continuada, 
assim como, em projetos, aplicação e avaliações desenvolvidas 
nas escolas, é balizadora para objetivos que visem o 
desenvolvimento intelectual, cidadão, novas perspectivas de 
qualidade de vida e democratização do conhecimento. Como 
instrumento de facilitação, a Gestão Criativa é o processo de 
organizar programas com participação, aprendizagem contínua, 
trabalho em equipe, democracia e autonomia. Este trabalho 
investigou a relevância da Prática Pedagógica para participação 
dos pais na formação educacional das crianças do primeiro ano 
fundamental na escola Sesc beira rio, turno tarde. Tendo a 
Gestão Criativa como instrumento de engajamento; viabilizando 
estratégias, planejamento, ação e avaliação junto ao público 
estudado. Utilizando questionários com perguntas abertas e 
fechadas como instrumento de coleta de dados, onde foram 
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analisados por meio de estatística descritiva, e apresentados em 
gráficos produzidos no programa Excel com o intuito de ter um 
melhor entendimento sobre o resultado obtido; onde os objetivos 
estabelecidos determinam e qualificam o resultado. Apresentam 
de forma positiva a percepção dos pais/responsáveis das crianças 
que estudam na escola de que a escola é o melhor ambiente para 
o desenvolvimento das crianças e, que há um potencial à ser 
trabalhado para o fortalecimento de parcerias escola, 
voluntariado e sociedade. 

Palavras-chave: Prática Pedagógica. Gestão Criativa. 

Voluntariado. 

1 INTRODUÇÃO 

As práticas pedagógicas são instrumentos eficazes na 

gestão escolar e nos procedimentos de formação continuada, 

assim como, em projetos, aplicação e avaliações desenvolvidas 

nas escolas, refletindo em seus ambientes o quanto a 

conceitualização, diretrizes e linha educacional são importantes 

no desenvolvimento de políticas que norteiam a vida educacional 

e diária do alunado, professores, pais/responsáveis, 

colaboradores. Destacando sua relevância direta com as 

características de cada sociedade. Nos remetendo à prática 

pedagógica como instrumento de mudança na sociedade, 

tornando-se balizadora para objetivos que visem o 

desenvolvimento intelectual, cidadão, novas perspectivas de 

qualidade de vida e democratização do conhecimento. 

Apresentando-se como ferramenta de ciclos duradouros e 
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impactantes na promoção do dinamismo que os atuais problemas 

sociais requerem. 

Como facilitadora, a Gestão Criativa se apresenta como 

um processo de organizar programas com participação, 

aprendizagem contínua, trabalho em equipe, democracia e 

autonomia nos espaços habituais de convívio das pessoas; 

somando junto as mais diversas instituições esforços para 

disponibilizar instrumentos e praxes para nivelamento de 

conhecimento sobre a realidade interna e externa, no 

engajamento de voluntariado na comunidade e participação nas 

ações que busquem desenvolver a melhor aplicação de recursos, 

processos tecnológicos potencializando sua efetividade, 

propondo um olhar diferenciado no processo educativo através 

da utilização de metodologia lúdica para o desenvolvimento dos 

aspectos: estratégia, planejamento, ação e avaliação. 

Tem-se como apreciação do caráter temático e sua 

aplicação no bojo da pesquisa o objetivo geral que visa: 

Identificar a relevância da Prática Pedagógica para 

participação dos pais na formação educacional das crianças do 

primeiro ano fundamental na escola Sesc beira rio, turno tarde. 

Tendo a Gestão Criativa como instrumento de engajamento; 

viabilizando estratégias, planejamento, ação e avaliação junto ao 

público estudado. Sendo potencializado pelo auxílio dos 

objetivos específicos: Analisar o conhecimento dos pais sobre a 
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prática pedagógica apresentado pela escola; relacionar a 

interação da vida cotidiana da família com a temática 

desenvolvida na sala de aula; determinar a disponibilidade dos 

pais nas tarefas extraclasse das crianças; identificar o 

voluntariado dos pais junto as ações desenvolvidas na escola. 

Foram adotados os autores Rouco, Resende (2003) e, 

Sesc/ Serviço Social do comércio (2015). 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Chamar a responsabilidade e ter a educação como 

principal atributo constitucional que vise a melhora da qualidade 

de vida em decorrência de práticas pedagógicas sustentadas por 

princípios sólidos, de interesse social que potencialize as 

características intrínsecas de cada indivíduo; o respeitando e 

disponibilizando conhecimento que o faça atuar em busca de 

oportunidades que lhe sejam propicias ao desenvolvimento 

continuo; são instrumentos poderosos para o fortalecimento de 

objetivos desafiadores no âmbito da educação. Com isso, é 

salutar destacar que já na apresentação das práticas pedagógicas, 

Sesc (2015, pg. 7) apresenta: 

A presente Proposta Pedagógica da Educação 
Infantil retrata essa identidade dos ambientes 
escolares do Sesc, formalizando o marco 
conceitual, as diretrizes básicas e a linha de 
educação que traduzem o compromisso 
assumido com o projeto de uma pedagogia 
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dinâmica, que privilegia a autonomia 
intelectual, o pensamento crítico e o espírito 
solidário. 

Sendo tais atributos garantidores da participação ativa 

de todos que estejam direta ou indiretamente ligados no processo 

educacional da escola, nos remetendo a importância da 

participação multifacetada na formação continua das crianças, de 

forma a proporcionar melhores condições de entendimento e, 

empoderamento no sentido de torna-se parte dessa pedagogia. 

Onde GOLEMAN (1995 p. 68) diz: 

É quando as crianças se entediam na escola 
que brigam e pintam o sete, e quando são 
esmagadas por um desafio é que ficam 
ansiosas com o trabalho escolar. Mas 
aprendemos mais quando temos alguma coisa 
que nos interessa e nos dá prazer quando nos 
empenhamos nela. 

É nesse aspecto que a escola se torna uma fonte de 

inspiração, e palco que viabiliza as expectativas de expressar o 

real desejo da criança. Levando cada vez mais a buscar 

conhecimento, sentir-se pertencente a algo maior e desenvolver 

suas aptidões, talentos, dons. Não alheias às atividades, mas sim, 

entendendo sua participação no processo ao paço que cresce e se 

desenvolve fisicamente, emocionalmente e intelectualmente. 

Neste sentido em um de seus verbetes Gracián (2010, pg.50), 

diz: “ Fazer os outros entender. É melhor do que fazê-los 

recordar, pois o entendimento é mais importante do que a 

memória. Às vezes, é preciso lembrar, noutros, aconselhar o que 

convém. ”  
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Utilizando então, através de uma figura de linguagem - 

anáfora  - para expressar a relevância de práticas pedagógicas 

para o desenvolvimento de metodologias eficazes na busca de 

participação e interação de todos, Sesc (2015, pg. 10) ressalta: 

Toda proposta pedagógica é um caminho. 
Toda proposta pedagógica é um combinado. 
Toda proposta pedagógica é um registro de 
muitas palavras escritas a várias mãos. Toda 
proposta pedagógica é uma história grande, 
cheia de pequenas histórias. 

Na análise do processo de coaching. Silva (2018, pg. 

15) nos apresenta “ É fundamentalmente, a facilitação da 

mudança que vai levar aos resultados: facilitação do movimento, 

a partir de um estado (A) para o estado futuro mais desejável (B). 

” Nos levando ao entendimento da aplicação de princípios como 

ferramentas de mudança e transformação, destacando a 

compreensão das três necessidades básicas do ser humano, 

citadas por Silva (2018, pg.16). A saber: ‘ Ser ouvido na 

essência; Ser notado, reconhecido e Ter o direito de errar. ‘ Tais 

condições são primordiais e permeiam a atividade do coach , 

sendo utilizada como técnicas na formação e desenvolvimento 

continuo entre os envolvidos no processo; retomando assim; a 

importância da participação e interação de todos no processo 

educacional das crianças, inclusive destas; pois são 

fundamentalmente os maiores interessados - mesmo que de 

maneira inconscientes – de uma educação de qualidade e que as 

proporcione participação, interação, recompensas, contribuição 

onde possam ser crianças; tendo a oportunidade de aprender a 
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aprender mesmo com seus erros. Neste sentido, Sesc (2015, 

pg.17). Descreve: 

As crianças têm o potencial de interagir com 
os outros e com o mundo à sua volta de sua 
própria maneira, podendo estabelecer regras, 
desafiar os maiores e procurar formas 
alternativas de serem aceitas, principalmente 
quando seus contextos de vida possibilitem-
lhes espaços para o desenvolvimento desse 
potencial. 

Nos levando a destacar a necessidade de ter na prática 

pedagógica instrumentos que potencializem as oportunidades no 

ato de educar, sendo vetor consolidado na transmissão de 

conteúdo e, atendendo ao anseio do que se espera atingir ao 

longo da construção de propostas orientadas que apresentem 

expectativas reais, onde Sesc (2015, pg.106) apresenta:  

O planejamento é uma das mais importantes 
ferramentas de trabalho do professor. Muitas 
vezes, a ação desenvolvida não se cumpre 
exatamente como fora pensada. Mas é o fato 
de planejar que permite que mudanças sejam 
feitas e imprevistos contornados, sem grandes 
prejuízos para as crianças, ao contrário, 
incorporando boas surpresas trazidas pelos 
imprevistos. Conhecer e produzir são duas 
posições diante da Arte que do ponto de vista 
do aprendiz devem se complementar. 

Entender seu papel ao longo do processo educacional e 

a dinâmica que este processo acontece, são característica 

desenvolvido pela escola, onde a mesma trabalhar para 

sincronizar excelência de processos, responsabilidade 

sociocultural, qualidade de vida, formação de cidadania, dentre 

tantos outros valores. Colocando-se como canal transmissor para 
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tarefas diárias executadas em sala de aula, assim como, 

apresentando maneiras de tornar o estudo uma tarefa prazerosa e, 

fustigando a sociedade a absorver e participar ativamente na 

educação das crianças; elevando assim, como atributo e 

responsabilidade de todos, onde Sesc (2015, pg. 107). Diz: [...] 

“resolver fazendo, pensando, experimentando, afirmando, 

perguntando [...]. ” 

2.2 GESTÃO CRIATIVA 

Saber seu lugar no espaço temporal em uma sociedade, 

suas responsabilidades que sublimam o campo da legalidade, 

assim como; desafiar seu status nas mais distintas áreas; tais 

como: atividades socioculturais, econômicas, educacionais. 

Demonstrando maturidade e real percepção com que as 

organizações modernas estão sendo cobradas a participar de 

práticas sustentáveis que se adequem às suas atividades fins. 

Visando atingir expectativas de participação no desenvolvimento 

solidário, crescem e se tornam cada dia mais perceptível, estas 

organizações estão sujeitas a trabalharem além de suas demandas 

internas, com isso, Rouco, Resende (2003, pg. 29). Destaca: 

As transformações no cenário político e 
socioeconômico da era da globalização têm 
aumentado as expectativas da sociedade em 
relação ás empresas. É nesse horizonte que se 
coloca a discussão da responsabilidade social 
das empresas, chamadas a participar da 
construção de uma sociedade mais solidária, 
justa e sustentável. 
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Sendo perceptível ainda mais nas escolas a necessidade 

de se trabalhar continuamente para melhorar o engajamento de 

todos na educação das crianças. Pois não basta ter rótulo de 

empresa cidadã, amiga ou de pais/responsáveis dedicados.  E 

outra definição que se apresente à sociedade meramente no 

sentido conceitual; sendo preciso de forma efetiva vivenciar, 

transmitir e dá meios adequados aos que querem e se dispõem a 

desenvolver de maneira sustentável políticas de transformação. 

Neste sentido, é primordial o trabalho do voluntário na promoção 

de mudanças que visem maior participação para criação de novas 

perspectivas de formação cidadã. Onde Rouco, Resende (2003, 

pg. 29). Apresenta: 

De fato, o conceito e a prática, do trabalho 
voluntário, tal como vigoram no contexto 
nacional e internacional, inserem-se na 
perspectiva da promoção de uma mudança 
cultural na sociedade, difundindo e 
aprofundando o panorama da participação 
cidadã solidária. 

Nos levando ao desavio de trabalhar novos conceitos e 

valores que visem potencializar o trabalho voluntário de maneira 

responsável junto à sociedade para melhor desenvolver a prática 

pedagógica aplicada na escola, de acordo com Rouco, Resende 

(2003, pg. 30). “ [...] socialmente responsável. Partem da 

liberdade de cada um, do desejo de mudança e do impulso 

solidário para na ação coletiva, alcançar resultados[...]”. 

Desenvolvendo assim juntamente com a dinâmica da escola e, 

concomitantemente à educação das crianças o voluntariado que 
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alavanque as habilidades, competências, aptidões, talentos e o 

uso das respectivas profissões no intuito de promover a interação 

destes com a realidade do aprendizado das crianças. Favorecendo 

a disponibilidade do trabalho solidário, visando ações coletivas 

duradouras na busca por interação com a escola no sentido de 

doação de seu tempo, conhecimento e experiências; afim de 

alcançarmos excelência na educação formal e nas mais distintas 

perspectivas da prática pedagogia ofertada pela escola. 

Como proposta de rompimento de padrões tradicionais 

na questão de voluntariado, na desconstrução de paradigmas que 

usam modelos pragmáticos na elaboração de programas rígidos 

com visão de mera obtenção de resultados numéricos, a gestão 

criativa utiliza-se de instrumentos lúdicos como uma nova forma 

de reunir e desenvolver pessoas em torno de um propósito 

comum, identificando assim, conforme Rouco, Resende (2003, 

pg. 33). “As pessoas precisam encontrar sentido naquilo que 

fazem para melhor focalizarem sua energia produtiva e 

desenvolverem suas potencialidades. ” Com isso, trabalhar o 

potencial do voluntariado torna-se primordial para o sucesso de 

programas, assim como, sua satisfação pelo objetivo alcançado. 

Neste sentido, é apresentado o conceito de Endomarketing por 

Silva (2008, pg. 49). Que diz: ‘É tratar com respeito, dignidade e 

profissionalismo os colaboradores, de forma que o resultado 

desse tratamento, estabeleça um modelo de conduta e exemplo, 

permeando os relacionamentos da empresa, sejam eles internos 

e/ou externos. ’ 
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Demonstra um alinhamento de conceito desenvolvido 

por kotlher (2010, pg. 101). Onde descreve:  

Com a maior sofisticação da sociedade, os 
consumidores tentarão satisfazer necessidades 
humanas mais elevadas e as necessidades 
básicas se tornarão secundárias. Os 
consumidores darão mais atenção aos 
impactos sociais, econômicos e 
ambientais. 

Sendo, portanto, uma tarefa continua e cíclica no 

engajamento de todos para uma pedagogia dinâmica, que visa o 

melhor aproveitamento das práticas pedagógicas, ambiente 

escolar saudável, participação ativa das crianças e o 

envolvimento dos pais/responsáveis para o fortalecimento e 

desenvolvimento do processo educacional. Onde o voluntariado 

trona-se um instrumento valoroso para tais conquistas 

salientando sua relevância, para Rouco, Resende (2003, pg. 38). 

Que ressalta: 

O importante é alinhar os processos de gestão 
aos talentos e ao desejo de transformação dos 
voluntários, com a disponibilização de 
ferramentas para potencializar o impulso 
solidário de forma a gerar valor permanente. 
Essas atividades fundamentam-se em valores 
humanos e corporativos que tomam nova 
forma com base no aumento da 
responsabilidade social e na incorporação de 
novos códigos de ética (...) envolvem todos os 
públicos relacionados e demandam novas 
formas de organização de equipes. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

Na medida que deixamos de ser meros executores de 

tarefas, seguidores de processos que conduzem a ação 

programada que nos orientam a repetição e, passamos a adotar 

posturas que visem o desenvolvimento de habilidades; torna-se 

necessário se fundamentar em conceitos, ideias, teorias e valores 

que sejam condizentes com as atuais problemáticas advindas da 

sociedade. Neste sentido, Ferreira (2005, p.25), apresenta 

“Metodologia por si só não faz sentido, mas se torna 

indispensável como meio para a produção do conhecimento 

cientifico”. Nos dando um ponto balizador, apontando para a 

necessidade de termos meios que nos conduzam a descobertas, 

não obstante, nos desviando para práticas que leve a mera rotina; 

com isso, podemos definir, Ferreira (2005, p.25) ” A ciência 

constitui o fim, a pesquisa o processo para chegar a este fim e a 

metodologia a organização racional da investigação, de modo 

que torne o trabalho mais fácil, mais organizado, mais eficaz”. 

Apresentando, portanto, a necessidade de buscarmos 

compreender a realidade de maneira concisa e clara através de 

métodos que traga melhor compreensão de informações sobre 

algo. Com isso, Marconi, Lakatos (2008, p. 83) apresenta: 

Método é o conjunto das atividades 
sistemáticas e racionais que, com maior 
segurança e economia, permite alcançar o 
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objetivo – conhecimentos válidos e 
verdadeiros – traçando o caminho a ser 
seguido, detectando erros e auxiliando as 
decisões do cientista. 

A presente pesquisa abordará a metodologia descritiva: 

quantitativa e qualitativa. Para Samara; Barros (2004, p.30) 

“Estudos descritivos procuram descrever situações de mercado a 

partir de dados primários, obtidos originalmente por meio de 

entrevistas pessoais ou discussões em grupo (...) das relações de 

consumo”. 

Em relação à pesquisa quantitativa Samara, Barros 

(2004, p.30) afirmam que “Buscará uma análise quantitativa das 

relações de consumo, respondendo a questão ‘quanto?’ para cada 

objetivo do projeto de pesquisa que tenha adotado esta 

metodologia”. 

Já para a pesquisa qualitativa Samara, Barros 

(2004,p.31) defendem “Tem como característica principal 

compreender as relações de consumo ‘em profundidade’. Sendo-

lhe atribuída a análise qualitativa das informações obtidas, esse 

estudo procura identificar motivações de consumo em um 

aspecto realista (...) que podem ser investigados”. 

3.2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Inicialmente faremos uma apresentação do tema e do 

questionário à diretora da escola e a professora da sala onde se 

dará a pesquisa junto aos pais; evidenciando a importância da 
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participação da professora para orientar as crianças na entrega do 

questionário que estará sendo anexado junto ás agendas das 

crianças para que os pais possam responder. Estatelando assim, 

uma relação dos alunos como incentivadores da pesquisa e sendo 

elo de participação junto aos pais. Posteriormente estaremos no 

horário de entrada e saída do alunado apresentando aos pais a 

referente pesquisa e solicitando a participação na resolução do 

questionário que estará sendo entregue na agenda escolar, como 

forma de conhecimento e convite para participar do projeto. 

Colocando-se disponível para eventuais dúvidas junto ao pública 

da pesquisa, onde Barros (2004, p. 91), “A amostra é uma parte 

de um universo, ou população, com as mesmas caraterísticas 

destes”. Ficando então estabelecido como amostra da pesquisa a 

participação dos pais dos alunos do primeiro ano fundamental da 

escola Sesc beira rio turno tarde, ano letivo de 2019. Com isso, 

Barros (2004, p. 91), “Uma das vantagens de trabalharmos com 

amostra é que, dependendo das proporções em estudo, é 

praticamente impossível pesquisar todo o universo”. Nos 

apresentando a singularidade de cada participação e sua 

importância para melhor compreensão do tema estudado. 

Por consequência à entrega e recebimento do 

questionário de perguntas fechadas e abertas para dar 

fundamentação aos tipos de pesquisas abordadas estará sendo 

feita a coleta de dados, o levantamento das informações obtidas 

por meio da aplicação dos questionários. Sendo feita uma revisão 

de todo o trabalho obtido, como forma de eliminação de 
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possíveis erros nos índices finais. E após o levantamento final 

das informações a tabulação de dados para posterior 

apresentação. 

3.3. POPULAÇÃO/LOCUS DA PESQUISA 

Aos pais e/ou responsáveis das crianças matriculadas no 

primeiro ano do ensino fundamental no período – tarde - na 

escola Sesc beira rio, na cidade de Parnaíba-PI, no exercício do 

ano letivo de 2019 a participação de maneira voluntária da 

pesquisa. 

3.4. INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

No período de entrega dos questionários junto as 

agendas, foram entregues os TCLE – Termo de Consentimento e 

Livre Esclarecimento aos pais, que deverão assiná-los caso 

queiram participar do projeto. Em seguida, a coleta de dados se 

deu por meio de questionários com perguntas fechadas e abertas. 

3.5. TABULAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

Após o levantamento final de coletas de dados foi 

realizada a tabulação dos mesmos por meio gráficos produzidos 

no programa Excel (Windows).  

Para Samara; Barros (2004, p. 103): 

Tabulação é a padronização e codificação das 
respostas de uma pesquisa. É a maneira 
ordenada de dispor os resultados numéricos 
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para que a leitura e a análise sejam facilitadas. 
A análise de dados é a descrição do quadro de 
tabulação referente aos valores relevantes. 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Abordar a relevância das práticas pedagógicas na 

formação das crianças e o uso de gestão criativa como 

ferramenta que potencialize o engajamento nas ações 

desenvolvidas no dia-a-dia na escola Sesc beira rio, na cidade de 

Parnaiba – PI; no turno tarde, do ano letivo de 2019. Tendo como 

público estudado os 20 pais/responsáveis pelas crianças 

matriculadas, onde 13 (treze) responderam de forma voluntária e 

a contento o questionário que foi entregue junto às agendas do 

alunado e, posteriormente, recolhido na sala de aula pela 

professora; correspondendo à 65% dos questionários entregues. 

Sendo esse material entregue posteriormente ao pesquisador. O 

levantamento dos dados para apreciação e análise em decorrência 

da pesquisa, deu-se com questões que buscam identificar as 

perspectivas percebidas pelos participantes em relação práticas e 

decisões que envolvem o cotidiano da escola, assim como, no 

cumprimento dos objetivos destacados no respectivo estudo. 

Com isso, ao serem questionados a respeito do fator 

decisivo para manter a criança na escola, 100% declararam 

acreditam que a escola é o espaço mais adequado para prover a 

aprendizagem, a interação e o convívio das crianças. Sendo 

apresentado através da figura 1: 
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Figura 1 - apresentação da amostra 

 

Fonte: Questionário próprio 

Tendo por sequencia questão diretamente relacionada 

com o conhecimento dos pais/responsáveis da Prática 

Pedagógica adotada pela escola, no intuito de promover o 

empoderamento e abertura de espaço para que haja uma 

participação ativa com o propósito de externar junto a escola 

seus valores, propósitos e identidade que sejam condizentes com 

práticas vividas pela família da criança. Seguindo análise junto à 

figura 2. 

  

0,	0%	

13,	100%	

0,	0%	0,	0%	

fator decisivo 

Necessidade, pois 
não tem com quem 
deixar a criança 
para ir trabalhar 
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Figura 2 - apresentação da amostra 

 

Fonte: Questionário próprio 

Ficando evidenciado o desejo da maioria com 92% de 

estarem mais próximos da realidade da Prática Pedagógica e 

conhece-la, assim como, de interagirem no aprendizado das 

crianças; utilizando suas próprias experiências, sua realidade 

vivida no cotidiano para propor de maneira livre um aprendizado 

condizente com rua realidade. 

Em relação à relevância da família na participação nas 

atividades desenvolvidas na sala de aula proposta pela escola, é 

unanime a percepção da importância da família para o 

desenvolvimento educacional das crianças, segui figura 3. 

 

12,	92%	

1,	8%	

Conhecer Prática Pedagógica 

sim 

não 
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Figura 3 - apresentação da amostra 

 

Fonte: Questionário próprio 

Na condição de voluntariado com as questões que 

seguem na busca de alternativas estratégicas na consolidação e 

construção de laços com a família, há disponibilidade, tendo 

maior adesão para participação no período de atuação de um dia 

na semana, com 61% das respostas; e 31% ao menos uma vez 

por mês. Apresentando uma força potencial de 92% dos 

questionados em participar ao menos uma vez ao mês de 

atividades (projetos) que venha fortalecer a parceria escola, 

voluntariado e sociedade; no desenvolvendo de valores éticos, 

solidário e cultural na formação das crianças. Figura 4. 

 

13,	100%	

Relevância da familia 

Importante 

Pouco importância  

Nenhuma 
importância 
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Figura 4 - apresentação da amostra 

 

Fonte: Questionário próprio 

Dando sequência as questões que envolvendo ações de 

voluntariado, 69% tem interesse de participar de projetos 

desenvolvidos pela escola, onde participariam com suas 

respectivas profissões, independentemente do seu grau de 

escolaridade. 

 

 

 

 

8,	61%	
4,	31%	

1,	8%	

Disponibilidade em voluntariado 

Disponível um 
dia na semana 

Disponível um 
dia por mês 

Não disponível 
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Figura 5 - apresentação da amostra 

 

Fonte: Questionário próprio 

A respeito das duas últimas questões, enfatiza-se o 

comprometimento dos pais/responsáveis na educação das 

crianças, destacando a participação e engajamento nas tarefas, 

assim como, na análise da mudança das crianças no aprendizado 

e identificando o papel da escola na formação social e cidadã ao 

longo do processo educacional. Evidenciado com 100% em 

ambas as respostas tais atributos. Representado nas figuras 6 e 7, 

respectivamente: 

 

 

 

 

9,	69%	

4,	31%	

Interesse em ser voluntário em 
projetos da escola 

Sim 

Não 
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Figura 6 - apresentação da amostra 

 

Fonte: Questionário próprio 

Figura 7 - apresentação da amostra 

 

Fonte: Questionário próprio  

5. CONCLUSÃO 

É indiscutível a relevância da educação para o 

desenvolvimento de qualquer sociedade que busque melhores 

13,	
100%	

Participa e está engajado na 
educação da criança 

Sim 

Não 

13,	
100%	

Aprendizagem da criança 
e educação cidadã 

Sim 

Não 
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condições de vida sobre todos os aspectos, as levando à 

constantes processos de estudos, pesquisas, programas de 

melhorias contínuas, leis e implementação de novas formas de 

entender e trilhar o árduo caminho que envolve a educação, neste 

sentido, o referente artigo dá maior ênfase na educação infantil 

com a proposta pedagógica adotada pelo Sesc, onde em sua 

Prática Pedagógica apresenta um viés de busca na eficácia da 

gestão escolar e de procedimentos que incentivam a formação 

continuada; com conceitos, diretrizes e linha educacional como 

marco referencial para sua política educacional na incessante e 

difícil tarefa de educar.  

Havendo, portanto, interesses similares na Gestão 

Criativa para o desenvolvimento do processo educacional com a 

apresentada pelo Sesc. Onde há busca por organização de 

programas com participação, aprendizagem contínua, trabalho 

em equipe, democracia e autonomia nas práticas vividas nos 

ambientes de convívio nas mais diversas áreas, assim como, do 

processo de voluntariado com suas características e processos 

educativos com destaque para a utilização de metodologia lúdica 

para o desenvolvimento dos aspectos: estratégia, planejamento, 

ação e avaliação. 

Seguindo a análise dos dados que apresenta a percepção 

dos pais/responsáveis das crianças que estudam na escola de que 

a escola é o melhor ambiente para o desenvolvimento das 

crianças, com 100% de entendimento sobre esse quesito. 
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Havendo interesse de 92% dos participantes da pesquisa de 

conhecerem e atuarem na educação das crianças de forma a 

utilizarem seus conhecimento e experiências de vida em função 

da prática pedagógica desenvolvida na escola. 100% entendem a 

importância da família na participação e desenvolvimento 

educacional das crianças; evidenciando assim, juntamente como 

interesse de com 61% dos pesquisados de estarem disponíveis ao 

voluntariado uma vez por semana e 31% ao menos uma vez por 

mês. Apresentando um potencial à ser trabalhado para o 

fortalecimento de parcerias escola, voluntariado e sociedade. Ao 

apresentar o voluntariado utilizando as habilidades, profissões de 

suas respectivas atividades somente 69% tem interesse de 

participar, índice menor do que apresentado aos projetos 

realizados pela escola. Com ênfase  ao comprometimento na 

formação educacional, no engajamento das tarefas, e a mudança 

no  comportamento social das crianças ao longo do processo 

educacional diário realizado na escola, assim como, o papel da 

escola na formação cidadã, 100% estão imbuídos de tal missão, 

nos levando a questionar como podemos implementar 

mecanismos que potencialize o crescimento educacional das 

crianças nos mais distintos aspectos, com participação de todos 

nesta que é a mais relevante política de mudança social – a 

educação. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO 

Sobre a relevância da participação dos pais na educação 

das crianças, responda as seguintes questões: 

• Qual fator é decisivo para matricular e manter seu filho 

na escola? 

 

( ) Necessidade, pois não tem com quem deixar a 
criança para ir trabalhar; 

( ) Acreditam que a escola é o espaço mais 
adequado para prover a aprendizagem, a interação 
e o convívio; 
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( ) Sente-se obrigado a manter a criança 
matriculada por motivo da lei; 

( ) Pode perder benefícios do governo. 

• Você sente necessidade de conhecer melhor a Prática 

Pedagógica da escola para propor valores, propósitos e 

identidade que sejam de acordo com os seus? 

( ) sim          ( ) não 

• Qual a relevância da família na participação nas 

atividades desenvolvidos em sala de aula proposta pela 

escola para a educação das crianças? 

( ) importante         ( ) pouco importância        ( ) 

nenhuma importância 

• Em caso de resposta negativa, justifique! 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

___________________________________________________ 

• Qual sua disponibilidade para participar de projetos 

desenvolvidos na escola que promova interação entre a 

escola, família e a sociedade? 

( ) disponível um dia na semana       ( ) disponível um 

dia no mês     ( ) não disponível 
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• Você tem interesse de ser voluntário em projetos 

desenvolvidos pela escola, que valorize as atividades 

desenvolvidas - profissão - pelos pais das crianças 

independente do grau de escolaridade? 

( ) sim          ( ) não 

• Você é um ator ativo na educação da criança, e se sente 

engajado na tarefa de educa-la? 

( ) sim         ( ) não 

• Você identifica mudanças no aprendizado da criança, e 

que a escola está cumprindo seu papel social na 

formação cidadã junto aos alunos? 

 ( ) sim          ( ) não 

ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

Prezado (a) Senhor (a): 

Eu, Francisco Antonio Brito Pereira, acadêmica da 

Especialização em Gestão e Docência do Ensino Superior V do 

Instituto Dexter – Desenvolvimento Humano, localizado na R. 

James Clark – 1285 – Bairro: Nossa Sra de Fátima. Estou 

realizando uma pesquisa cujo título é: Relevância da Prática 

Pedagógica para participação dos pais na formação educacional 

de crianças tendo a Gestão Criativa como instrumento de 

engajamento. 
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Considerando o interesse da escola em ser um canal de 

aprendizado múltiplos e local adequado de construção, 

potencialização da criatividade e do conhecimento junto as 

crianças, o presente artigo tem o objetivo de identificar a 

relevância da Prática Pedagógica para participação dos pais na 

formação educacional das crianças do primeiro ano fundamental 

na escola Sesc beira rio turno tarde. Tendo a gestão Criativa 

como instrumento de mudança; viabilizando estratégias, 

planejamento, ação e avaliação junto ao público estudado.  

Os dados da pesquisa serão coletados por meio da 

aplicação de questionário. Através da entrega junto ás agendas de 

cada criança para que em casa os pais possam responder o 

questionário. 

A pesquisa não há riscos previsíveis, e sua participação 

trará benefício direto que poderá lhe beneficiar ou, então, 

somente no final do estudo poderemos concluir a presença de 

algum benefício. 

A pesquisa será feita de forma voluntária, onde você 

tem o direito de desistir de participar a qualquer momento, sem 

qualquer prejuízo, punição ou constrangimentos. 

O Senhor (a) terá a garantia de qualquer esclarecimento 

antes, durante e após a realização da pesquisa. 
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Não existirá despesas ou compensações pessoais para o 

participante em qualquer fase do estudo. Também não há 

compensação financeira relacionada à sua participação. 

Comprometo a utilizar os dados coletados de forma 

anônima, sem nunca tornar possível sua identificação. Qualquer 

dúvida ou esclarecimento entrar em contato com o pesquisador 

pelo e-mail: kikobritogol@yahoo.com.br ou por telefone: (86) 

9998-9666. 

Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Assinatura do (a)participante:____________________________________ 

Nome: ______________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________ 

RG  ________________________________________________________ 

Fone: _______________________________________________________ 

Local:_______________________________________________________ 

Data: ____/____/______ 

Assinatura do pesquisador: ___________________________________. 
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AS CONSEQUENCIAS DA EXIGUIDADE DE 
NORMATIZAÇAO 

PADRÃO PARA A ELABORAÇÃO DE 
TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 
Yohanna Maria Silva Rocha* 

Francisco Ricardo Almeida Amorim** 
 

Resumo: Avaliar a qualidade da produção científica realizada 
por pesquisadores e discentes no Brasil têm sido uma árdua 
tarefa em virtude da exiguidade de normatização de um modelo 
padrão. Para coleta de dados do artigo científico, realizou-se o 
método descritivo, de natureza qualitativa, oriundo de pesquisas 
Bibliográficas. A relevância deste conteúdo dar-se em apresentar 
materiais que apontem as consequências geradas pela exiguidade 
de normatização entre as IES no Brasil. O processo de 
investigação científica é resultante da busca por encontrar 
soluções e explicações aos questionamentos independente de sua 
área de estudo, faz-se necessário que os pesquisadores recorram 
às citações e estas por sua vez devem ser dotadas de conteúdo 
informativo, técnico e composto de dados confiáveis. O processo 
de construção e a apresentação ao conteúdo metodológico gera 
desafios não somente ao acadêmico, mas também aos docentes, 
pois embora a ABNT disponha de um amplo acervo de materiais 
técnicos, tratam-se de recomendações a serem seguidas, e não 
um modelo normatizado padrão, deixando espaço para 
personalizações desenvolvidas pelas Instituições de Ensino 
Superior (IES), que elaboram seus próprios manuais de 
metodologia científica. A avaliação e julgamento é realizado pela 
tríade avaliadora, composta por dois profissionais atuantes na 
Instituição e um profissional da área, contudo, pode-se concluir 
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que o julgamento realizado pela banca avaliadora e a análise da 
qualidade dos materiais produzidos pelos acadêmicos é 
inadequada, inexata e equivocada pois baseiam-se em critérios 
dissemelhantes entre as IES, afetando diretamente na nota 
proferida e na análise Bibliométrica de conteúdos científicos. 

Palavras-chave: Normatização. Metodologia Científica. 

1 INTRODUÇÃO 

As produções científicas realizadas por pesquisadores e 

discentes que necessitam elaborar artigos, conteúdo monográfico 

ou o trabalho de conclusão de curso (TCC) nas diferentes 

Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil, embora estejam 

em exponencial ascensão, ainda apresentam lacunas acerca do 

processo de construção, formatação e julgamento do conteúdo 

produzido. Avaliar a qualidade desses materiais pode ser uma 

árdua tarefa em virtude da exiguidade de normatização e 

padronização para a produção desses documentos.   

A escolha da temática deve-se a uma inquietação de 

cunho pessoal, motivada pelas observações periódicas de defesas 

e apresentações de trabalhos científicos e posteriormente a 

contemplação dos julgamentos e pareceres da banca avaliadora, 

constatando a princípio que os critérios de avaliação são 

dissemelhantes, variando significativamente entre uma IES e 

outra. 

Diante das observações mencionadas, pressupõe-se que 

a definição de um modelo padrão de metodologia, substanciado 
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por uma norma técnica, muito ajudaria na qualidade da produção 

de materiais, além do que a normatização, que refere unicamente 

ao ato de estabelecer normas de padronização, quando 

executadas entre as IES seria determinante para um julgamento 

probo.  Em virtude do problema em questão, o objetivo geral da 

pesquisa direcionou-se a identificar na literatura se a ausência de 

uma norma única para a elaboração e análise de conteúdo 

científico influi negativamente no julgamento da qualidade dos 

documentos, interferindo diretamente nas notas proferidas pelos 

participantes das bancas de avaliação. 

Acerca da técnica de coleta de dados o presente artigo 

enquadra-se como uma revisão de literatura descritiva, de 

natureza qualitativa, no qual o conteúdo exposto foi rateado em 

tópicos que discorrem mais detalhadamente sobre a temática, 

metodologia, resultados obtidos pelo pesquisador, discussão e 

como etapa conclusiva, o tópico de considerações finais. 

2  O CURSO DA CONSTRUÇÃO CIENTÍFICA  

Não muito tempo atrás, a busca por conteúdo científico 

ainda ocorria predominantemente em materiais impressos, a 

utilização de livros, jornais e revistas como fonte informativa era 

comum entre os acadêmicos e estudiosos que se dirigiam as 

bibliotecas locais. Nas pesquisas apresentadas em 2001 por 

Tomaél e colaboradores, já se mencionava sobre os suportes 
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eletrônicos, a facilidade que os acadêmicos teriam para produzir 

conteúdo de maior qualidade e os avanços tecnológicos da época. 

O processo de investigação científica é resultante da 

busca por encontrar soluções e explicações aos questionamentos 

do pesquisador, que na visão de Köche (2011, p.31) ocorre “no 

momento em que se reconhece a ineficácia dos conhecimentos 

existentes” sendo assim, estes sobrepujam a sua zona de conforto 

e se desafiam a obter respostas para seus dilemas de pesquisa. 

2.1 Efeito Mateus na Ciência: Análise das citações 

Para a fomentação textual de um trabalho científico, 

independente de sua área de estudo, faz-se necessário que os 

pesquisadores recorram às citações e estas por sua vez devem ser 

dotadas de conteúdo informativo, técnico e composto de dados 

confiáveis. A respeito da finalidade de uma citação bibliográfica, 

Carvalho (1975) alude em suas produções que as citações são as 

identificações das fontes informativas da quais o pesquisador 

realizou e obteve auxilio para a produção de um trabalho 

científico.  

A análise das citações é uma das etapas realizadas pela 

Bibliometria, pois a mesma, originada em meados do século 

XVII, tem como função apontar quais são os autores mais 

mencionados, relevantes e mais produtivos no meio científico, 

identificando quem cita, quantas vezes e qual área da ciência 

aborda aquele conteúdo citado. Merton (1968) aponta em seus 
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estudos o termo conhecido como “Efeito Mateus na ciência” que 

faz menção a máxima: “aos que mais têm será dado em 

abundância e, aos que menos têm até o que têm lhes será tirado”.  

Volvendo a máxima do Efeito Mateus, compreende-se 

que se um pesquisador produzir pouco material científico, porém 

relevante, e seu nome for citado em inúmeras pesquisas por 

outros estudiosos, seu material gera um fator de impacto no meio 

científico. Todavia, se o pesquisador produzir uma elevada 

demanda de conteúdo, mas este não apresentar tanta 

significância aos pesquisadores, não gerando copiosas citações 

sobre o mesmo, este não terá pertinência à comunidade 

científica. 

O processo de como elaborar uma referência 

bibliográfica é repassado nas IES pelo profissional da educação, 

intitulado como “Orientador científico” que conduz o discente 

pesquisador no decorrer de toda produção, todavia nas produções 

científicas iniciais, principalmente as monografias solicitadas 

pelas Instituições como requisito para a conclusão de um curso, 

os discentes por conflitos de orientação metodológica, realizam 

erroneamente a cópia das referências bibliográficas do material 

fonte de pesquisa, não elaborando adequadamente a referência 

daquele conteúdo, entretanto a NBR 6023 (explanada mais 

adiante) disponibiliza um suporte efetivo para a elaboração 

adequada de referências bibliográficas. 
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Há um ponto que pode interferir diretamente na 

frequência de documentos que fazem menção ao autor, 

influenciando a máxima em questão, mas pouco profissionais 

que orientam a produção científica sabem de sua significância. O 

ponto é que se os autores são destacados pela quantidade de 

citações que fazem a respeito dos seus materiais, é de extrema 

valia que as referências correspondentes a citação do autor, 

sejam realizadas corretamente e se os acadêmicos em formação 

apenas copiarem uma referência bibliográfica produzida 

incorreta, o autor não será reconhecido devidamente, sendo 

assim, este não desfrutará de uma qualificação e reconhecimento 

no meio científico adequado em consequência da utilização do 

seu conteúdo.  

2.2 Instituições de Ensino Superior (IES): Disseminador de 

conhecimento 

Atribui-se repetidamente aos campos de graduação o 

papel de disseminar conhecimento e pressupõe-se que as IES 

incentivem os discentes acerca da produção do material 

científico em alguma etapa da formação acadêmica. A produção 

científica é capaz de estimular o desenvolvimento do senso 

crítico e reflexivo e este é um dos fatores que demonstram sua 

relevância. Para tal produção faz-se então necessário o ensino da 

Metodologia Científica. 
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Vale ressaltar que a condução e a apresentação ao 

conteúdo metodológico gera desafios não somente ao acadêmico, 

mas também aos docentes, isto é justificado por Maia (2008, 

p.01) onde aponta que a dificuldade seja “provavelmente, em 

decorrência de uma formação deficiente na formação básica.” 

Visto que nesta etapa de ensino e aprendizagem a educação 

básica têm tarefas prioritárias acerca da socialização dos saberes 

científicos, artísticos e filosóficos. O autor supracitado elucida 

ainda os principais pontos onde há déficit dos discentes sobre a 

metodologia científica: 

Por vezes, verifica-se que alunos cursando o 
último ano dos cursos de graduação, 
desconhecem as mais elementares normas 
envolvidas na elaboração de textos científicos, 
tais como: desenvolvimento e estrutura do 
trabalho, padrões de redação, procedimentos 
para elaborarem pesquisas bibliográficas, 
seleção e organização da leitura das obras, 
construção de citações diretas e indiretas, bem 
como sobre o propósito de incluí-las no corpo 
do próprio texto (MAIA, 2008, p.01). 

A respeito das observações do autor fica evidente que 

existe uma “lacuna informativa” no processo de ensino e 

aprendizagem do conteúdo metodológico. Se os discentes 

desconhecem o propósito das citações dentro do corpo do 

próprio texto, qual têm sido a qualidade destes materiais 

produzidos?  

É inquestionável a natureza técnica do conteúdo de 

metodologia científica, porém é de suma relevância que os 

profissionais que são designados a repassar estas informações 
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tenham domínio e afinidade com a disciplina, pois o 

conhecimento e a interação do docente são capazes tanto de 

influenciar na produção metodologicamente adequada de um 

documento, quanto na qualidade destes materiais. Diante de 

tantas variações no ensino e na maneira que um conteúdo é 

elaborado surgiu-se então a necessidade de uma ferramenta que 

mensurasse estes materiais. 

2.3 Bibliometria: Quantificando os saberes 

A Bibliometria pode ser definida na visão de Araújo 

(2006, p.12) como a “técnica quantitativa e estatística de 

medição dos índices de produção e disseminação do 

conhecimento científico” com a finalidade inicial de mensurar os 

dados e informações contidas em livros, posteriormente a mesma 

evoluiu para a análise da qualidade da produção científica geral, 

tornando-se fundamental em consequência da elevada demanda 

periódica da produção de documentos científicos no País, 

beneficiando não somente a comunidade científica e acadêmica, 

mas também as bibliotecas, pois torna possível o gerenciamento 

de informações.  

Pouco se sabe ao certo a respeito da origem da técnica 

de quantificação, mas ao averiguar na literatura pode-se 

encontrar que o termo “Bibliometria” foi criado por Paul Otlet 

(1934) e impulsionado no Brasil entre 1972 e 1975 por Tefka 

Saracevic, isso devido ao fato de Saracevic ter orientado as 
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primeiras teses e dissertações a respeito da temática. A técnica 

analisava e dimensionava o padrão do material elaborado através 

de 15 critérios citados por Weinstock (1977) e organizava-se em 

três leis básicas, sendo estas: Lei de Lotka; Lei de Bradford e Lei 

de Zipf. 

A inquietação quanto a clareza e eficiência dos 

métodos, leis e técnicas de quantificação do conhecimento 

científico aflui a datar de 1980. Rao (1986, p.182) levantou um 

questionamento sobre a ausência de dados e comprovações da 

Lei de Lodka, alegando que não havia sido “testada 

estatisticamente” gerando dúvidas quanto a uniformidade e 

efetividade da mesma. 

De acordo com a literatura outros autores também 

tentaram reformular esta Lei e segundo Urbizagás e Lane (2002) 

mais de 200 trabalhos foram elaborados e apresentados em busca 

de externar conteúdos que deveriam ser remodelados. Kendall 

(1961) realizou um paralelo entre as Leis Bradford e a Lei de 

Zipf, ambas com vasta aplicação na área linguística, elucidando 

diversos pontos que deveriam ser modificados e acrescentando 

suas contribuições ao material. 

Para avaliar a produção realizada pelo meio científico, a 

Bibliometria dispõe de ferramentas, denominadas de Indicadores, 

e estes estão apresentados nos estudos de Costa e Bordons (2014) 

em quatro diferentes etapas: Indicador de Qualidade Científica; 
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Indicador de Atividade Científica; Indicador de Impacto 

Científico; Indicadores de Associações temáticas. O autor 

ressalta ainda que nos últimos anos novas ferramentas e 

indicadores tem surgido, tais como: h-index e o Google Scholar 

Metrics (GSM) todavia o autor conclui que as bases e 

ferramentas de avaliação não atuam como concorrentes no 

mercado, mas sim, ferramentas complementares. 

2.4 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

A ABNT apresenta papel relevante quanto a evolução 

no processo de produção e avaliação do conteúdo científico, 

visto que trata-se do Foro Nacional de Normatização, 

reconhecida desde o ano de 1940, esta é fundadora da 

Organização Internacional de Normatização (ISO), Comissão 

Pan-Americana de Normas Técnicas (Copant) e da Associação 

Mercosul de Normalização (AMN). A Associação Btrasileira de 

Normas Técnicas é responsável pela produção e feitura das 

Normas Brasileiras (ABNT NBR) nas quais são averiguadas 

pelos Comitês Brasileiros (ABNT/CB) Organismos de 

Normalização Setorial (ABNT/NOS) e pelas Comissões de 

Estudos Especiais (ABNT/CEE). 

De acordo com © FastFormat (2017) e © ABNT–

Associação Brasileira de Normas Técnicas (2002) no campo da 

produção de documentos científicos destacam-se: 
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• NBR 14724 – Trabalho Acadêmico: 
estabelece os princípios gerais para 
construção de trabalhos acadêmicos (teses, 
dissertações, TCC e outros). Seu foco está na 
apresentação dos elementos para bancas, 
comissões, especialistas, etc. 

• NBR 10520 – Citações: essa norma discorre 
sobre como devem ser apresentadas as 
citações a outras fontes em trabalhos 
acadêmicos. 

• NBR 6022 – Artigos científicos impressos: 
apresenta os princípios para apresentação de 
artigos científicos em publicações periódicas. 

• NBR 6023 – Referências: Descreve quais 
elementos devem ser incluídos em cada tipo 
de referência bibliográfica. Essa norma é 
bastante extensa e deve ser examinada 
cuidadosamente, pois pode levar a diversas 
interpretações. 

• NBR 15287 – Projeto de pesquisa: apresenta 
os princípios para elaboração e apresentação 
de projetos de pesquisas. 

 

A necessidade da fundação da ABNT dar-se em virtude 

ao processo de formulação e aplicação de regras para a solução 

ou prevenção de problemas advindos da ausência de um modelo 

a ser “seguido”. No estabelecimento dessas regras fica 

evidenciado que a Norma é o documento estabelecido por 

consenso e aprovado por um organismo reconhecido, qualificado 

e apto, que fornece regras, diretrizes ou atributos mínimos para 

atividades ou para seus resultados, visando à obtenção de um 

grau ótimo de ordenação em um dado contexto. 

Contudo, embora a ABNT disponha de um amplo 

acervo de materiais técnicos, tratam-se de recomendações a 

serem seguidas, e não um modelo normatizado padrão, deixando 
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espaço para personalizações desenvolvidas pelas Instituições de 

Ensino Superior (IES), que elaboram periodicamente manuais de 

formatação característico da Instiuição. 

2.5 IES – Ausência Isonomia de Metodologia Científica 

Para Gil (2002, p.17), o desenvolvimento de produções 

científicas só se dá de maneira efetiva “mediante o concurso dos 

conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, 

técnicas e outros procedimentos científicos”. 

Ao decorrer do processo de formação superior, as IES 

no Brasil fornecem múltiplas atividades de características ao 

ramo científico, tais como: palestras, seminários e congressos. 

Por meio destas, é possível introduzir o discente ao 

conhecimento “formalizado” de ideias, tendo em vista que a 

linguagem destes trabalhos necessita de um conteúdo mais 

“refinado” dotado de embasamento científico. 

Acerca do processo de evolução histórica, Oliveira 

(2017, p. 06) menciona que “a instituição deixa de ser 

pluridisciplinar para ser plurimodal, ou seja, assume mil formas, 

tantas quantas forem as necessidades do mercado e das 

exigências da integração dos mercados”. Como explana o autor, 

as Instituições transcorrem em um momento de transição 

gradativa e continuada.  
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O autor supracitado destaca que desde a década de 80 

tornou-se comum o processo de solicitação da elaboração de 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) pelas IES no Brasil 

como recurso basilar para o transcender da vida acadêmica para a 

vida profissional, entretanto Oliveira conclui que as IES 

atribuem ao docente o processo de orientações e condução a 

elaboração científica, por deveras este conteúdo é repassado de 

modo genérico, sem uma preparação e profissionalização 

específica do docente no campo de metodologia científica. 

O sistema tradicional de avaliação do conteúdo 

monográfico também é variável, entretanto destaca-se o modelo 

da tríade avaliadora, composta por dois profissionais atuantes na 

Instituição e um profissional da área, convidado pelo “Orientador 

científico” para participar e julgar. A respeito do julgamento, 

Pichetti (2013) relata que “O resultado da avaliação, como a 

média obtida das notas atribuídas pelos avaliadores, e um parecer 

da banca (opcional) é armazenado para que possa gerar a 

listagem para lançamento no sistema acadêmico”. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No andamento da produção deste material tornou-se 

evidente que as mudanças nesta direção - na epistemologia do 

professor e na metodologia do ensino - interferirão diretamente 

na qualidade dos materiais científicos. A necessidade de uma 

normatização padronizada e compartilhada entre as IES muito 
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contribuiria para que a análise destes conteúdos ocorresse de 

modo efetivo e o julgamento fosse probo. 

Vale salientar que embora a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) disponibilize materiais elaborados 

propositalmente para a construção de cada etapa da produção 

científica, esta, ainda não é seguida e aplicada em todas as IES 

que solicitam a elaboração do conteúdo monográfico como 

recurso de aprovação final do curso mas elaboram seus próprios 

manuais de Metodologia Científica. 

O ensino e iniciação ao campo científico também 

despertou inquietação. Embora as Instituições de Ensino 

Superior façam uso dos recursos secundários, tais como 

apresentações de seminários e palestras, ainda não é suficiente 

para que o discente, ao se deparar com o momento da produção 

do TCC sinta-se preparado e confortável com a estrutura na qual 

é imposta pelo corpo docente e pela Instituição. 

Capacitar os docentes que serão “Orientadores 

científicos” é talvez o primeiro passo a ser tomado, visto que o 

ensino atual deve ultrapassar o método transmissão-recepção 

onde somente o docente dispõe de discernimento e evoluir para o 

método “multi-ensinamento”, baseado no diálogo, onde ambos 

(docente e discente pesquisador) trabalham para a formalização e 

contextualização de ideias. 
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Foi possível concluir que o julgamento realizado pela 

banca avaliadora e a análise da qualidade dos materiais 

produzidos pelos acadêmicos é inadequada, inexata e 

equivocada. Isso dar-se aos seguintes pontos: 

• As IES dispõe de autonomia para elaboração 

personalizada de Manuais de Metodologia Científica, 

variando significantemente entre os modelos produzidos 

e repassados ao corpo discente. 

• As orientações e introduções do discente ao meio 

científico são dissemelhantes, cada “Orientador 

científico” repassa as informações das quais possuem 

conhecimento, não sendo necessariamente profissionais 

da área. 

• A banca avaliadora é composta por pelo menos um 

profissional que não faz parte do corpo de docentes da 

IES, desconhecendo a estrutura do Manual de 

Metodologia Científica personalizado pela Instituição, 

podendo realizar observações incondizentes ao ensino 

que foi ofertado ao acadêmico, realizando um 

julgamento inapropriado do documento. 

• A ineficácia do ensino metodológico, não padronizado, 

interfere na análise bibliométrica dos materiais, em 

virtude do uso errôneo de citações e produções de 

referências bibliográficas, afetando no fator de Impacto 

que é um indicador da Bibliometria. 
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A etapa de elaboração do conteúdo científico é relatada 

em diversas pesquisas por variados autores como uma das etapas 

de “sofrimento psicológico” onde as principais queixas voltam-

se acerca da cobrança exagerada, ineficácia no acompanhamento 

científico, inexperiência do discente no processo de produção e a 

ausência de um modelo padrão, comum entre os cursos e 

instituições. 

São inúmeras as consequências advindas da exiguidade 

de normatização padrão que afetam diretamente o campo de 

produção científica e análise acerca da qualidade dos conteúdos 

que estão atualmente sendo produzidos no país. A relevância 

deste estudo dar-se em apresentar aos docentes que atuam como 

“Orientadores científicos” que a capacitação no assunto é 

fundamental, bem como a utilização adequada da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), atentando-se as suas 

constantes e periódicas atualizações. 
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