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PREFÁCIO 

 

A presente coletânea, que reúne artigos de autoria de Pesquisadores na 
6a. Edição de 2019. É com grande satisfação que se deve a dois principais motivos. O 
primeiro pela natureza dos artigos, que abordam temas contemporâneos e relevantes 
no âmbito da pesquisa cientifica. O segundo, por ter tido a oportunidade de contribuir 
com a referida publicação, no sentido de estimular a pesquisa cientifica e a produção 
de conhecimento em um contexto que, cada vez mais, prioriza a inserção da qualidade 
acadêmica. 

Os artigos aqui apresentados trazem recortes de Teses, Dissertações, 
TCCs, pesquisas diretas, bibliográficas e/ou estudo de casos. A multiplicidade de 
olhares sobre essa realidade mutante é uma outra característica importante do livro. Da 
avaliação educacional, a importância da cultura, da diversidade, passando por temas 
recentes das diversas áreas do conhecimento, muito se tem a saborear nestas primeiras 
incursões analíticas destes jovens autores. 

O objetivo desse breve texto de apresentação foi demostrar o mérito da 
coletânea que, leitor começará a explorar. Mas quero aproveitar para parabenizar esses 
jovens autores pesquisadores e deixar uma palavra de estimulo para que seja o 
primeiro de muitos trabalhos futuros. 

Prof. Dr.Ricardo Amorim 

 

  



	

APRESENTAÇÃO 

 

“Não seremos limitados pela informação 
que temos. Seremos limitados por nossa 
habilidade de processar esta 
informação.” (Peter Drucker) 
 

A 6a. Edição da Coletânea de Artigos Acadêmicos é resultado das 
pesquisas realizadas pelos pesquisadores, que aqui apresentam seus resultados 
oferecendo ao meio acadêmico um material científico-pedagógico que contemple a 
fundamentação teórica e metodológica e proponha reflexões nas áreas do 
conhecimento de diversas áreas e modalidades ciêntifica, bem como trabalhar as 
experiências vividas pelos autores. 

Esta edição é a concretização do processo de aquisição do conhecimento 
e apresentação deste por parte dos autores, e que agora é transmitido e divulgado de 
forma concreta por meio científico. Contribuindo, assim, para a efetivação da 
premissa ao entender que a academia é um espaço de debate e envolvimento, com 
questões significantes da formação pessoal e profissional, a Revista Eletônica 
Publicações Acadêmicas motiva a discussão científica, dignificando seus autores e 
colaboradores como cientistas engajados em transformar sua realidade social.  

Esta é a sexta edição da revista que conta com a colaboração do GPT – 
Publicações Acadêmicas e de seus diversos colaboradores, entre eles professores e 
pesquisadores de diversas aréas de conhecimento. Vislumbrando a valorosa ação de se 
trabalhar de forma conjunta e promover o desenvolvimento das habilidades e 
competências na área de pesquisa e da reflexão acadêmicas. 

Destacamos a importância dos autores para elaboração e publicação  
desta edição da revista, por compartilharem conosco suas pesquisas e experiências, 
contribuindo, assim para a formação acadêmica de outrem, ao tempo que esperamos 
propiciar a todos os leitores desta obra o interesse em participar ativamente dos 
debates sobre pesquisas que visem a construção de uma sociedade que respeite e 
valorize a existência da pesquisa e suas colaborações para o crescimento humano. 

 

Ana Christina de Sousa Damasceno 

Organizadora 

 

  



	

AGRADECIMENTOS 

 

O processo do conhecimento exige uma busca incessante por novas 
aprendizagens e perspectivas, este livro vem mais uma vez contribuir com o meio 
acadêmico com novas temáticas, buscando o que há de inovador e significativos em 
cada um dos campos de pesquisa aqui apresentados por professores pesquisadores que 
acreditam que é por meio da pesquisa que o conhecimento pode ser ampliado e 
difundido para um público ainda maior que busca por referenciais e novidades nas 
mais diversas áreas educacionais.  

Existiu um esforço coletivo de vários professores dos programas de pós-
graduação stricto sensu, lato sensu e graduação, que cuidadosamente foram 
selecionados, dispuseram de seu tempo e dedicação para escrever artigos ricos em 
informações, compartilhando suas experiências como alunos/pesquisadores. Além 
deles, agradecemos: 

A Faculdade DEXTER, especialmente a todos os professores, a equipe 
de trabalho. 

A equipe do Grupo de Pesquisa de Trabalho do periódico Publicações 
Acadêmicas, que apoiaram, viabilizaram este projeto e auxiliaram no processo de 
publicação.  

Por fim, gostaríamos de agradecer aos professores e pesquisadores do 
Brasil, que foram essencial para o aprimoramento e o conhecimento da produção 
cientifica.  

 

Prof. Dr. Ricardo Amorim  



	

SÚMARIO 

 

ESCOLA ESTADUAL ARAÚJO FILHO: DE RESIDÊNCIA A UMA 
COMPOSIÇÃO ECLÉTICA DE ARQUITETURA  ....................................... 
 
DO PROFANO AO SAGRADO - DANÇA DE SÃO GONÇALO DO 
CROATÁ .............................................................................................................. 

 

O JOGO EDUCATIVO COMO FERRAMENTA NO ENSINO DA 
MATEMÁTICA DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 
INCLUÍDOS EM UM COLÉGIO ESTADUAL DE SALVADOR, BAHIA .. 
 

O PROCESSO DE LEITURA PELO DEFICIENTE INTELECTUAL ........ 
 

INDISCIPLINA ESCOLAR: UMA ANÁLISE EM SALA DE AULA ........... 
 
CONTRIBUIÇÕES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA 
FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR: NARRATIVAS DAS 
VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS DOS EX-ESTUDANTES DO 4º ANO DO 
CURSO DE LICENCIATURA EM ENSINO DE MATEMÁTICA ................. 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL: CIDADANIA E DIREITOS COMO GARANTIA 
DO CUIDAR E DO EDUCAR NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE ................. 
 
GESTÃO POR OPORTUNIDADES: Identificando líderes por meio da 
gestão de pessoas ..................................................................................................... 

 

 

 
07 

 

25 

 

 

49 

67 
 

84 
 
 
 
 

101 
 

121 

 

138 

 

 
 



 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

7	

ESCOLA ESTADUAL ARAÚJO FILHO: DE RESIDÊNCIA A UMA 
COMPOSIÇÃO ECLÉTICA DE ARQUITETURA 

SANTOS, Pabliano Nogueira dos. Pós-Graduado em Letras e Artes- PPGLA, da 
Universidade do Estado do Amazonas- UEA.  

COSTA, Claudiana Nair Pothin Narzetti. Professora Doutora Adjunta no Curso de 
Letras da Universidade do Estado do Amazonas.  

RESUMO 

A presente pesquisa está ligada a Escola Estadual Araújo Filho, Parintins-AM, e tem o 
objetivo de construir uma cultura escolar a partir da edificação do prédio até o 
momento em que o mesmo passou a sediar escolas. Para eso, fez-se o resgate histórico 
e análise do aspecto físico do prédio, utilizando imagens captadas em sua última 
reforma ocorrida no final do ano de 2017 e início de 2018. Esta pesquisa lida 
diretamente com o patrimônio e suas representações e procura dialogar sobre a 
trajetória da primeira edificação em alvenaria do município de Parintins, tornando-se 
então trabalho piloto, pois, vem com a intenção de mostrar novas maneiras de se 
pensar a importância da Escola Araújo Filho para a sociedade, dando-lhe uma releitura 
e propondo novos significados ao seu corpo físico.  

Palavras-chave: Arquitetura. Educação. Patrimônio. 

RESUMEN 

La presente investigación involucró la Escuela Estadual Araújo Filho, y tiene el 
objetivo de construir una cultura escolar a partir de la edificación del edificio hasta el 
momento en que el mismo pasó a albergar escuelas. Para eso, se hizo un análisis del 
aspecto físico del edificio, utilizando imágenes captadas en su última reforma ocurrida 
a finales del año 2017 e inicio de 2018. Esta investigación se ocupa directamente con 
el patrimonio y sus representaciones y busca dialogar sobre la trayectoria de la 
primera edificación en albañilería del municipio de Parintins, convirtiéndose entonces 
en un trabajo piloto, pues viene con la intención de mostrar nuevas maneras de pensar 
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la importancia de la Escuela Araújo Filho para la sociedad, dándole una relectura y 
proponiendo nuevos significados al su cuerpo físico. 

Palavras clave: Arquitectura. Educacion. Patrimonio. 

1.	INTRODUÇÃO		

Por faltar informações que envolvam a Escola Estadual Araújo Filho e o 

que ela representa como patrimônio municipal, buscou-se somar com o seu processo 

de resgate histórico, desenpenhado-se um estudo que fizesse valer o título desta 

pesquisa. Para isso, objetivou-se algo que incidisse na estrutura física do prédio 

trazendo uma leitura dos elementos que compõe sua arquitetura e o porquê de a 

acharmos eclética. Pretendeu-se com isso, justificar a importância dada ao mesmo. 

 O prédio em que hoje funciona a escola Araújo Filho, foi construído 

inicialmente para servir de residência a José Pedro Cordovil, ainda no início do século 

XIX, passando a sediar escolas a partir de 1848. Durante o século XX, recebeu 

alterações na sua estrutra, garantindo-lhe um trabalho estético que passou a figurar 

com prestígio por conta do seu acabamento. É a respeito desse prestígio arquitetônico, 

motivado na reforma de 2018, que se obteve pela primeira vez dados mais contudentes 

sobre a estrutura física da escola, abrindo possibilidades para descrevê-los. 

Este trabalho procura não ser recursivo quanto ao que já foi dito em 

referência à escola por pesquisadores de diversas linhas como: Tonzinho Saunier, 

Antônio Bittencourt, Tadeu de Souza, Arcângelo Cerqua etc., muito menos despreza a 

relevância histórica do conteúdo de suas obras. Pelo contrário, almeja propor um olhar 
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que possibilite novas pesquisas e colabore com a valorização do patrimônio municpal 

parintinense. 

2. Das origens: de residência à escola  

O projeto de criar uma fazenda agrícola no arquipélago de Tupinambarana 

por consentimento de D. Maria I, rainha de Portugual, levou o capitão de milícias 

Pedro Cordovil a instalar residência nesse local. Sustenta-se aqui a ideia de que a casa 

foi erguida na primeira década do século XIX, isso se embasando em dados retirados 

das emissões de cartas direcionadas à coroa portuguesa que fazem referência a 

Cordovil ainda em 1806: 
[...] Eu remetto a copia para V. S.a ver, elle ditto Cordovil me dizem 
que já la vai com todos os índios para a cidade, deixando em 
desgosto os mais e cheio de más praticas para suspirarem pelas suas 
terras, roças e liberdade [...] 
Eu creio que todo empenho do Cordovil lhe tornar a metter esta 
gente nos seus mattos, donde possa contuinuar com seus negocios 
injustos (Doc. 13, In: REIS, 1967, p. 32). 

Nessa mesma carta o Conde dos Arcos escreve à Frei José das Chagas 

pedindo que o mesmo consiga apaziguar o núcleo de Maués, administrado por José 

Rodrigues Preto, e o de Vila Nova da Rainha (Parintins), gerenciado por Cordovil. 

Reis (1967) aponta ainda que até a segunda década do século XIX Cordovil aparece 

como protagonista juntamente como José Rodrigues Preto.  

Outro ponto que traz relevância e nos leva a reflexão quanto à data da 

construção da residência vem por meio da seguinte passagem: 

[...] Adverte-se com tudo a Vm. e que os Edifficios  tem de ser 
porora cobertos depalha cobertos, ainda que hão de ficar com o 
ponto para telha, aqual a depois hirá com o tempo, em virtude das 
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providências que aqui se ficão tomando; advirtindo tambem que 
daqui hão de ir ao seu tempo Portas, Janellas, Ferragens, Pregajes 
[...] (Doc. 09, In: REIS, 1967, p. 27). 

A construção de casas seguiu as necessidades naturais da região, e o uso de 

madeira e palha era bastante comum levando em conta o fator climático e a 

disponibilidade que havia desses materiais na localidade. Não precisamos de tantos 

dados para pecebermos que a condução fluvial no Amazonas foi e continua sendo 

meio singnificativo para o transporte de matérias-primas que pudessem auxiliar no 

trabalho com a alvenaria e seus derivados, e como notamos na passagem citada, já 

havia uma preocupação com o manuseio desses materiais. 

O que não podemos fazer a princípio é revestir de exuberância um edifício 

que veio apenas no decorrer das décadas ganhando os traços que o deixariam 

particularmente propício a uma análise mais minuciosa quanto a sua estrutura, pois o 

maior revistimento arquitetônico vem de 1907 como mostra in loco a própria 

inauguração da sua fachada registrada nessa data. 

Mas há ainda a incógnita de quem teria herdado a casa de Cordovil após 

sua partida. Todavia, não nos custa lembrar que toda a terra pertencia à Coroa 

Portugesa e, desde o Período Colonial a única forma de titulação se dava pela 

distribuição em Sesmaria que vigorou até o ano de 1822 (Resolução nº 76, de 17 de 

julho de 1822), ficando as propriedades sob-regime de posse também reconhecida pela 

Constituição de 1824.  

Apenas em 18 de setembro de 1850, quando foi aprovada a Lei das Terras, 

Lei nº 601, e seu Decreto regulamentador nº 1.318, de 30 de janeiro de 1854 é que se 

buscarão criar leis que regulamentem a propriedade particular do indivíduo. No 
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mesmo ano o Grão-Pará se extingue dando espaço à Província do Pará e do 

Amazonas, e isso nos interessa uma vez que estamos pensando o município de 

Parintins ligado ainda às leis paraenses, reconhecido ainda naqueles anos, como última 

vila situada nos limites com a futura Província do Amazonas.    

 Resta-nos pensar que a residência após a partida de José Pedro Cordovil 

volta à posse da coroa portuguesa. Nesses termos, nota-se ainda que a casa nobre 

mantinha-se no domínio do governo paraense e não poderia simplesmente ser 

comprada, e sim servir de instituição pública aos futuros administradores do núcleo de 

Tupinambarana, já que aparentava ser uma boa construção. 

 Antes da elevação do Amazonas à Categoria de Província, em 1850, 

Parintins pertencia oficialmente ao governo do Grão-Pará e, mesmo com o claro apoio 

à Capitania do Rio Negro, a cidade (naquele tempo Vila Bela da Rainha) mantinha-se 

sob a jurisdição paraense, cabendo-lhe suas leis e decretos. 

 O primeiro processo que transforma a residência em escola esbarra no 

âmbito educacional da instrução pública no Grão-Pará, justamente por se perceber 

que, mesmo tratando-se de cidade símbolo do poder econômico (Belém) como um dos 

principais portos de saída e entrada de mercadorias estrangeiras e regionais, à 

educação não era dada a devida prioridade e, a exemplo da Capitania do Rio Negro 

(Amazonas) a instrução pública denunciava abandono (COSTA, 2000).  

 Em segundo momento, na procura pela resolução de problemas na 

instrução, buscar-se-á maneiras de preencher as lacunas educacionais: a lei nº 97 de 28 

de Junho de 1841 do Grão-Pará surge como a tentativa de organizar a instrução 

pública paraense. De acordo com Damasceno (2017), com bases nos relatórios dos 

dirigentes da província após a implantação da lei nº 97 de regulamentação, nota-se a 



 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

12	

imparcialidade e a incredualidade quanto ao pretendido valor que era dado à instrução 

pública, o sistema não conseguia comportar uma administração que rendesse 

resultados.  

 É a partir desse contexto que o governo paraense cria o Decreto nº 146 de 

24 de Outubro de 1848, no qual, em meio à corrida pela modernização e, tendo  a 

escola como porta-voz desse processo (MALHEIROS; ROCHA, 2013), cria em 

Parintins uma escola de ensino primário com o nome de Escola do Sexo Masculino. 

No mesmo ano Vila Bela da Rainha passa a ser chamada de Vila Nova da Imperatriz.   

A escola deveria ter duas classes de estudos em que abordasse: leitura, 

escrita, caligrafia, princípios de Aritmética, Gramática da Língua Nacional e 

Ortografia; no segundo momento deveria abranger Princípios de Moral Cristã, 

Religião que fosse do Estado, Civilidade, Geografia Geral, História do Brasil e Leitura 

da Constituição (DAMASCENO, 2017). Assim, seguia o tipo de escola almejado 

como referência de ensino dentro de uma educação paraense que, por sua vez, se 

espelhava nas salas de aula das cidades mais importantes do Brasil: São Paulo e Rio 

de Janeiro.  

As primeiras escolas do Brasil surgiram confinadas em residências comuns, 

usando espaços improvisados na casa de familiares ou professores, a maioria era de 

iniciativa privada, já que o número de escolas régias ou de cadeiras públicas de 

primeiras letras eram resuduzidas, havendo mais iniciativa própria das famílias em 

formar seus filhos (FILHO, 2003).  

Após o decreto nº 146 de 1848 que rege a escola oficialmente como 

instituição de ensino, a mesma irá se integrar à Província do Amazonas apenas em 
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1852, daí em diante seria referência da educação no Baixo Amazonas, e se tornaria até 

os dias atuais berçário da formação parintinense.  

3. José Pedro Cordovil e a implantação dos traços civilizadores 

 O capitão de milícias José Pedro Cordovil chega a Parintins em 1796 e é 

apontado como o organizador do núcleo de Tupinambarana (REIS, 1967), mas aqui o 

encaramos como o introdutor dos traços da cultura portuguesa em Parintins. Português 

gerado dentro das concepções de dominação e comércio manual do Grão-Pará e 

Maranhão, Cordovil veio interessado no acúmulo de riquezas através do comércio de 

escravos índios, da pesca e da exploração de recursos naturais que proporcionavam 

essa região. Seu nome na biografia histórica é carregado de descrições negativas. 

 Outro motivo que nos leva a falar de Cordovil relaciona-se ao fato de ser 

a conquista da maior parte da Amazônia fruto de uma manobra política da coroa 

portuguesa, pois, “A expansão colonizadora de Portugal no vale amazônico era uma 

realidade em fins do século XVIII” (REIS, 1967, p. 07). A Amazônia sempre 

despertou nos viajantes a visão ambiciosa da exploração de bens, com Cordovil não 

foi diferente, sua representação inspira certa precisão na intenção da coroa portuguesa 

em implantar um sistema de dominação nos territórios indígenas mais populosos, o 

sonho português de exploração do território possível.  

 O episódio político devastador que levou ao trono de Dona Maria I traria 

queda aos planos ideológicos de Pombal, isso ainda em 04 de Março de 1777, dois 

dias depois do enterro de Dom José, e da retirada da prisão os presos do sistema 

político vigente (PONTES FILHO, 2000). A nosso ver isso é tempo insuficiente para 
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se mudar de todo um ideal que já crescera no espírito português, a administração 

pombalina deixa visível o impacto cultural e a imposição de regras, faz-nos pensar em 

Cordovil e nos vícios que proporcionou aos habitantes nativos em Tupinambarana 

(reis, 1967). O cônego Bernardino de Souza (1988) aponta que Cordovil era dono de 

um gênio Irrequieto e com todos punha-se em desaforo, gastou todo o dinheiro que 

havia ganhado do comércio de escravos e da exploração e se mudou com a família 

para o Pará, onde, pobre e bêbado, morreu de frio na entrada de uma igreja.  

 Reis (1967) capitula o contato que Cordovil teve com representações 

religiosas e esclarece sobre sua desavença com José Rodrigues Preto, um dos 

organizadores do núcleo de Maués junto com Luiz Pereira da Cruz. Dessas 

divergências administrativas viria sua fama de vício, intrigas e comércio irregular 

contra o que previa os decretos da Coroa Portuguesa. 

 A falta de fontes que nos levem a conhecer mais fatos sobre José Pedro 

Cordovil nos impede de enriquecermos com dados sua biografia. Mas enquanto 

manteve-se no comando do sítio, Cordovil mandou construir uma residência à 

margem do rio Amazonas. Ali seria inaugurada a primeira rua da futura cidade situada 

numa região de relevo. Em torno da sua residência seria construída posteriormente a 

pequena cidade de Parintins e suas casas seguiriam o estilo das construções europeias 

da época.  

4. Aspectos físicos e arquitetônicos  

A Escola Estadual Araújo Filho, situada na Rua Ruy Barbosa nº 110, 

Centro Parintins-AM, herdou um verdadeiro legado histórico. Sua condição de 

patrimônio municipal apenas formaliza o que naturalmente ocupa lugar de relevância, 
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por se tratar de um objeto simbólico que resgata uma importante história da educação 

no Amazonas. 

Sua construção ocorreu com a utilização de materiais em parte oriundos da 

própria cidade como a madeira, a areia etc., apenas o que não poderia ser retirado da 

vegetação local e que não ofereciam meios na produção de materiais utilizáveis na 

construção civil eram trazidos de outros lugares. Isso denota as condições em que a 

engenharia moderna da época pensava as construções arquitetônicas no Brasil.  

(...) a taipa altamente erodível e que as madeiras sempre sujeitas à 
ação dos insetos xilófagos não podiam ser os materiais básicos de 
uma arquitetura feita no litoral quente e úmido. Principalmente no 
litoral norte. A pedra surgiu exatamente como material ideal- ela 
chegou mesmo a vir já lavrada de Portugal... Foi usada a pedra 
lavrada e a pedra irregular argamassada com barro ou cal dentro de 
formas como se fossem taipais (LEMOS 1979, p. 15). 

Esses materiais em pedra muito mais resistentes do que a madeira traziam 

mais segurança e longevidade às casas erguidas na Amazônia, que seguia uma 

necessidade estilística europeia e evitava-se a utilização de materiais que estavam 

mais expostos à ação do tempo e do desgaste natural. Diferentemente das marombas, 

tipos de casas flutuantes dos ribeirinhos, a maioria das residências já no início do 

século XIX no Amazonas seguiam o ritmo heurístico do ouro verde, no caso a 

borracha, que trazia riquezas inesperadas ao Norte e estendia cidades pela floresta 

(LOUREIRO, 1985). Como sabemos, esse momento econômico apenas acelerou a 

transfiguração dos costumes europeus de arte e arquitetura na Amazônia 

principalmente em Manaus, com o fenômeno da Belle Époque. Enquanto isso, antes 

mesmo desses momentos ápices na economia e na cultura, Parintins como das poucas 

cidades interioranas já recebia um investimento pessoal sem precedentes.  
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Analisando a relação de nomes dos colonos que residem no Pará, por 

exemplo, que fizeram carregamentos de gêneros nativos nos navios da Companhia em 

1777, aparece o nome de José Pedro Cordovil (CARREIRA, 1988), e levando em 

consideração o hábito comercial dessa personagem e a situação de encontro com as 

embarcações nos limítrofes de Parintins, não é difícil imaginar que a construção de 

sua residência viera quase toda importada da Europa. Assim como a maioria dos 

materiais que não se produzia no Brasil até então, utilizando o porto de Belém no 

Pará, onde o nível de importação e exportação era emergente. Esses termos nos levam 

a crer que o hábito comercial da cidade situada em uma zona de rota por onde 

trafegavam muitas embarcações, e o trabalho extrativista na região proporcionaram 

situações específicas para se erguer em solo parintinense uma estrutura em pedra que 

lideraria outras construções em alvenaria já no século XX.  

A casa que deu lugar à escola não passava de uma simples edificação, uma 

casa branca parecida com um quartel, como avistou o médico e explorar Robert Avé-

Lallemant (1980). O que demonstra em seu estado primordial uma simples construção 

paisana sem qualquer detalhe externo, mantendo sua uniformidade aparente de uma 

simples casa portuguesa, mas que fora redesenhada o que lhe inferiria conotações 

arquitetônicas peculiares. 

 Hoje o prédio goza de um aspecto eclético e não pode simplesmente ser 

definido como oriundo de determinado movimento artístico arquitetônico. Suas linhas 

paralelas despertam uma tonalidade proveniente das armações neoclássicas que 

formalizam as colunas laterais e salientam nos extremos do frontispício os relevos 

externos e internos em proporções simétricas bem acabadas. A ordem dos elementos 

primários e secundários do seu frontão triangular direciona a visão pelas arestas até 
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alcançarem o balaústre, estes por sua vez, servem de sedimentação para a visão 

hercúlea das pinhas e das abóbadas laterais. A cobertura anexa que recobre a base 

inicial, como a um aparato forçado, meio que descaracteriza a implacável 

continuidade do membro primário e foge às marcas exuberantes da fachada. 

A reforma que ocorreu no fim do ano de 2017 e se estendeu nos primeiros 

meses de 2018, possibilitaram a coleta de materiais nunca antes consultados, como 

amostras do tecido rochoso de um dos diâmetros das colunas e apreciação visível das 

pinhas e dos balaústres, além de oportunizar uma leitura mais completa desses 

materiais. Conforme vemos na figura nº 01, apenas uma parte dos cantos do edifício 

teve de ser removido por conta das constantes infiltrações que prejudicavam aquele 

trecho onde se localiza a sala da direção. 

 

   

 

 

 

 

 

 Figura 1: SANTOS, Pabliano N. dos. 08 de fevereiro de 2018. 
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A armação de base do prédio foi erguida para resistir por anos, pois ele é 

todo formado de material rochoso e bem definido, os incrementos de base foram 

compostos de organismos naturais da própria cidade, por isso as danificações surgidas 

posteriormente, como essa de 2017, onde vestígios de sementes e raízes condensados 

à estrutura nas paredes e colunas renderam escoriações no teto e janelas, e mais 

recente nos pilares do frontispício (onde houve coleta de material para estudo) e, 

constataram-se raízes da espécie Mungubeira, (Pachira Aquática), comum em áreas 

de várzea, infiltradas dentro da parede de tecido argiloso e de cor amarelado como 

mostra a figura nº 02 abaixo:  

 

 

 

 

 
 

Figura 2: SANTOS, Pabliano N. dos.  08 de Fevereiro de 2018. 

Uma grossa camada contendo vestígios de raízes e pequenos pedregulhos 

desperta a atenção para o manuseio talvez improvisado dos materiais, todavia essa 

extensão do prédio não se trata ainda da construção oriunda do alvenário, como nos 
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referimos propriamente a casa de Cordovil, feita de rocha sedimentada. Notou-se que 

nesse procedimento de retirada do material do frontispício, havia grossos pedaços de 

concreto sem nenhuma arte em ferraria em seu âmago, e em alguns locais a substância 

que parecia argilosa apresentava uma tonalidade amarelada, próximo ao barro, e junto 

a este, novamente mais raízes, o que demonstra o estado avançado de infiltração. O 

local que recebeu o tratamento dos profissionais teve sua recomposição com o uso de 

ferragens e o embuço para que fosse reconstituído o equilíbrio estético de novo. 

Outro fator que nos provoca atenção vem dos pilares danificados que foram 

retirados na reforma, um balaústre com peças feitas em porcelana trazendo a seguinte 

escritura: Fª Devezas J.Pa Valente- Porto. Trata-se de uma assinatura empresarial que 

tem sua origem no Complexo de Devezas, uma renomada fábrica portuguesa de 

propriedade do empresário e artista Almeida da Costa, situada na cidade do Porto. O 

complexo de Devezas se estendeu por muitos países e em 1903 já possuía filiações no 

Brasil, foi uma escola para muitos artistas que passaram por ela tornando essa empresa 

mundialmente conhecida (PORTELA, 2008). Tais peças, pelo acabamento em 

cerâmica observado, no mínimo foram importadas, pois, tomando como exemplo 

outras instituições pertencentes à igreja, por exemplo, era comum mandar buscar de 

Portugal os itens que não existiam na região. A maior parte das construções religiosas 

em Parintins fez uso desse método. 
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Figura 3: SANTOS, Pabliano N. dos. 08 de Fevereiro de 2018. 

De forma idêntica, duas peças em formato de abóbodas laterais ganham 

destaque pela lisura e acabamento, oriundos possivelmente da mesma empresa e 

postos junto à faixa frontal do prédio, o instrumento que não foi feito em porcelana 

está anexado à coluna direita por meio de um capitel em forma de prancha. São 

pinhas, que por sua vez, se agregam à armação das linhas horizontais em ambas as 

colunas nas laterais do edifício e também esculpe o detalhe dos janelões ovais que 

discrimina uma longa abertura de ar para dentro do recinto.  

Observa-se neste elemento peso e certo destaque já que junto a ele se 

somam outros quatro itens, na escola esses elementos em forma de cúpula não só dão 

exuberância a um conjunto de estilos ali presente como também produzem 

interpretações, pois, sua forma traça um emblema e garante aos quatro ápices do 

prédio um sentido áureo. Esse modelo seiscentista de alguma forma trabalha o sentido 

mítico nas pinhas que fazem juntamente com o pináculo da faixa superior um vértice 

dentro de uma cadeia pirimídica.  
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A parte frontal da construção que pode também ser observada foi feita em 

tijolos empilhados coberto de uma grossa camada de embuço, o aperfeiçoamento 

técnico da época apresenta um tipo amarelado de material, nele grãos de pedras 

tecidos junto àquele organismo, que como já foi dito representa o não zelo da 

substância utilizada ao material cartilaginoso.  

A vista da parte lateral, próxima à atual escada de entrada, demonstra o 

portão de grades sustentado por três maciças colunas de pedra, também reparadas na 

reforma de 2001. Isso nos leva a crer, da mesma maneira, que esse material rochoso 

não se encontra em Parintins, fora também transportado a esse lugar junto com as 

grades que isolam a frente e o antigo e quase extinto porão. 

Quanto à mão-de-obra utilizada na planta não se tem dados a respeito, e 

também não há como afirmar se houve algum renomado engenheiro conduzindo a 

Figura 4: SANTOS, Pabliano N. dos. 08 de Fevereiro de 2018. 



 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

22	

obra, diga-se apenas que seu ato construtivo inspira uma singularidade em ambiente 

rústico. Todavia, como fora feita para representar a residência do administrador 

daquela área deveria então manter a distinção e recato.  

As reformas hoje são provas claras da dificuldade encontrada para tentar 

adaptar a escola aos recursos tecnológicos modernos, pois, sua estrutura apresenta um 

detalhe que vai além da sua nomeação de patrimônio municipal e, que, portanto, regra 

as modificações em sua estrutura física. No entanto, mesmo sendo uma necessidade 

sua adaptação por se tratar de uma instituição educacional e atender alunos do ensino 

fundamental, sua estrutura de base compõem-se de tecido de grossa espessura o que 

dificulta o trabalho das máquinas em ar condicionar as salas e reparar infiltrações, e a 

drenagem com tubos de esgoto etc., a fachada principal indica o limite do excedido na 

reforma de 1907, quando se revestiu de estilo neoclássico a frente do prédio, onde 

janelas e portas tiveram de ser adaptadas àquele gênero de arte do início do século XX 

que por sua vez fazia referência à arte do século XVI. 

 Um esquadro marca os limites em vertical e horizontal do perímetro das 

colunas que visivelmente salienta-se nos lombos de embuços em argamassa. Se houve 

maiores transformações, estas são de ordem das reformas que modificaram apenas a 

aparência exterior da escola principalmente, conservando por outro lado, o interior do 

lugar.  

5. Considerações finais 

 Este trabalho deteve sua atenção a uma parte da história da Escola Estadual 

Araújo Filho, voltada para uma abordagem dos aspectos do patrimônio material como 

forma de colaborar nas pesquisas voltadas para a história da educação parintinense. 
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Procuramos com isso, focar exclusivamente em fatores relacionados à construção 

deste referido prédio que foi inicialmente residência do organizador do Arquipélago 

de Tupinambarana, José Pedro Cordovil, que ao nosso entender foi também o 

responsável pela implantação dos traços civilizatórios ocidentais nesta região. Em 

seguida, de residência passou a servir como âmbito escolar fazendo parte da jurisdição 

paraense até a sua transferência para a recém-criada Província do Amazonas.  

 Outro ponto em que nos detivemos, foram nos aspectos físicos e 

arquitetônicos da escola que se destaca dentro de um gênero eclético de arte. Para isso 

trabalhamos com a descrição de imagens coletadas na última reforma que ocorreu em 

sua fachada no final do ano de 2017 e início de 2018, dali retiramos informações 

relevantes que até então se mantiveram avulsas. Esperamos com isso estar 

colaborando com o processo de pesquisa e reconhecimento de um dos símbolos 

materiais de grande importância para a história do ensino no Amazonas. 
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DO PROFANO AO SAGRADO - DANÇA DE SÃO GONÇALO DO CROATÁ 

                   Vânia Maria de Vasconcelos Farias1 
Heliane de Souza Lima2  

RESUMO 

O presente estudo faz uma releitura história de uma tradição popular conhecida como 
função ou dança de São Gonçalo, um legado cultural introduzido no Brasil, no período 
da colonização pelos portugueses através da missão Jesuíta. O objetivo maior desse 
trabalho é descrever as origens do culto deste santo português no Brasil, a partir da 
historiografia da dança, suas origens e  ocorrências no Brasil dos dias atuais, focando 
o interesse em um grupo especifico, o da comunidade de Croatá, uma localidade da 
zona rural do município de Tianguá-Ceará que registra o costume a mais de um 
século, apesar de nenhuma igreja local cultuar o referido santo. Baseado em estudo 
fenomenológico, com abordagem qualitativa, os recursos utilizados foram pesquisa 
bibliográfica como ação necessária para o entendimento da manifestação dentro do 
universo da cultura popular no Brasil e de campo através de relatos orais coletados na 
comunidade, entrevista a Mestra Expedita e observação in loco. Contatou-se que há 
um incipiente conhecimento dos sujeitos sobre cultura e história local e que tampouco 
relacionam hábitos modernos com o processo de ancestralidade. 

Palavras chave:  Dança, Cultura Popular. Simbologia.  

INTRODUÇÃO 

Herdadas dos primitivos cultos agrários surgidos antes de Cristo, muitos 

dos rituais pagãs ao longo dos anos se transformaram em costumes e tradições do 
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calendário do catolicismo popular, cujas práticas apesar de ligadas a atos religiosos, 

apresentam elementos profanos. Dessa forma, por séculos a igreja utilizou esses ritos 

para atrair fieis a seus ensinamentos e crenças.  

Entre elas, está a função ou Dança de São Gonçalo, uma manifestação 

cultural que traduz processo simbólico com sentido antropológico, e junto com outras 

manifestações compõe o rico mosaico do catolicismo popular brasileiro. Introduzida 

no Brasil Colônia pelos portugueses através da missão Jesuíta, ainda hoje é realizada 

em diversas regiões do país, sofrendo alterações coreográficas de acordo o espaço 

geográfico em que ocorre.   

A origem do culto a São Gonçalo, é no mínimo curiosa, segundo registros 

de trabalhos literários, é dito que este santo foi um padre que promovia festas para que 

as prostitutas dançassem e cansadas não trabalhassem no dia de domingo (dia santo 

dentro do calendário católico). Alguns afirmam ainda que ele usava pregos nos 

sapatos, sendo seu ato mais um sacrifício do que uma dança, pois dançava com pregos 

no sapato. Na época a dança foi difundida á varias partes do país. 

No inicio do século XII, a dança foram proibida enquanto prática religiosa, 

por força do “Concílio de Avignon (Atos V)”. Contudo, continuou resistindo ao 

tempo, manifestando-se longe dos templos, passando a fazer parte dos costumes de 

comunidades que buscaram preservar suas tradições, e nestes ambientes, conservaram 

elementos sagrados e profanos, chegando até os nossos dias como uma manifestação 

da cultura popular. (OLIVEIRA, 2004, p. 40). 
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O presente estudo apresenta uma contribuição teórica como forma de 

entendimento historiográfico da dança e sua introdução no Brasil, onde foi 

transformada em folguedo das massas populares. Discorre ainda na parte empírica 

sobre o Grupo de São Gonçalo do Croatá, uma manifestação rural do município de 

Tianguá, apesar de nenhuma igreja local cultuar o santo.  

A parte teórica fundamenta-se em fontes bibliográficas por meios de 

trabalhos sobre a  historiografia da dança em Portugal, e suas ocorrências no Brasil. A 

parte empírica foca o interesse na manifestação da dança na Comunidade de Croata no 

Município de Tianguá-Ceará. 

A oralidade e a observação, são os caminhos da pesquisa de campo que 

busca a  compreensão dos aspectos fenomenológicos. Neste ponto, os relatos de 

experiência e vivência de Mestra Expedita, possibilitou reconstruir a memória da 

iniciativa,  afim de entender as relações sociais, culturais e religiosas existentes na 

manifestação.  

A relevância da pesquisa está no registro de uma manifestação que 

preservava-se pela oralidade e restrita a um pequeno grupo, e que através deste 

registro fica salvaguardada, podendo servir de subsidio a estudos posteriores, tanto no 

presente como no futuro, além de contribuir para o reconhecimento e valorização da 

tradição e no fortalecimento do patrimônio e da educação patrimonial de Tianguá. 
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METODOLOGIA 

Baseada em estudo fenomenológico com abordagem qualitativa, 

exploratória e descritiva. Concordando Alvarenga (2014): 

O enfoque fenomenológico dá ênfase ás características: sociais, 
antropológicas, culturais e históricas. Incorpora a participação dos 
próprios sujeitos investigados. Analisa-se a percepção que os 
mesmos têm da realidade em relação às próprias vivências. Interessa 
conhecer suas experiências, suas atitudes e crenças. 
(ALVARENGA, 2014, p.10), 

 

A pesquisa descreve atitudes e ações dos sujeitos envolvidos por meio de 

observação e entrevistas informais. O universo é o âmbito da localidade rural, Sítio 

Croatá, no Município de Tianguá-Ceará, onde há registro da manifestação. A 

população é composta pelos brincantes do grupo. A investigação foi realizada durante 

10 meses, no período de março a dezembro de 2016. 

Na parte teórica, os dados coletados foram extraídos de fontes 

bibliográficas de trabalhos acadêmicos, livros e outros documentos. A pesquisa de 

campo foi baseada na exploração da oralidade e observação das experiências 

vivenciadas pelos membros do grupo e comunidade.  

RELEITURA HISTÓRICA PARA A COMPREENSÃO DA DANÇA 

A dança é uma manifestação física que transmite comunicação não verbal 

por meio do corpo em movimento. Dessa forma, podemos conceituar a dança como 

uma linguagem cênica. Enquanto elemento cultural é uma das práticas humana mais 
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antiga que se conhece, sendo utilizada para celebrar momentos festivos nas mais 

diferentes organizações sociais, usada quase sempre como forma de entretenimento 

coletivo. (BOUCIER, 1987 p.73). 

Inúmeros registros situa a dança no religioso, manifestada como ritos para 

celebrar sentimento de devoção e gratidão a algum santo e/ou entidade. Essa tese pode 

ser confirmada a partir de passagens bíblicas contidos no velho testamento e em textos 

históricos antigos, a exemplo das passagens em que o Rei Davi dança diante do 

senhor, na Ilíada e Odisséia de Homero, nas muitas lendas dos povos Hindus, onde o 

Deus Shiva dançar para fazer o mundo girar, entre outros relatos de diversos rituais 

pagãs. Neste sentido, percebe-se a influencia da dança como veículo de comunicação 

entre deuses e humanos. (BOUCIER, 1987 p.73). 

No século XIII, a igreja nega o sentido religioso da dança e condena sua 

manifestação dentro dos templos, esclarecendo que a mesma tem mais sentido festivo 

e não religioso, e que traz em si, muitos elementos dos povos pagãos. Em decorrência 

da postura da igreja, a dança começa a adquirir novos formatos, buscando nas 

comemorações festivas, um campo fértil para se desenvolver, deixando de lado os 

motivos religiosos e galgando por caminhos socioculturais, surgem neste momento às 

danças camponesas voltadas aos eventos comemorativos, como nascimento, 

casamento, morte, colheita entre outros.  

O Advento da dança provocou a divisões entre as classes sociais, antes 

unidas pela fé. Os nobres não tinham mais interesse nas danças dos plebeus, para eles, 
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as etiquetas palacianas não combinavam com a forma rude e vulgar das danças 

camponeses. (BOUCIER, 1987 p.80). 

Diversas adaptações forma feitas nos ambientes palacianos, criando 

coreografias mais convenientes ao modo de vida aristocrata, como o minueto, a 

galharda, a pavana, a volta entre outras, contudo fora dos palácios, o povo simples 

continuava com danças mais populares. 

Em decorrências dessas mudanças, no século XV, começaram a surgir os 

primeiros espetáculos, uma junção da dança, música e dramatização atraindo grandes 

plateias. De acordo com BOUCIER, (1987 p.73.):  

 

Em 1581, a França realizou o primeiro espetáculo “Balé Cômico da 
Rainha”, onde a dança se associa a ação dramática, coreografado 
pelo italiano, Balthasar de Beaujoyeux, e assim, as danças 
palacianas se aprimoraram se tornando metrificadas, transformando 
os passos simples em proezas e virtuoses, com passos rápidos e 
poses em forma de esculturas, chamado de balé da Corte, nome 
adicionados ao vocabulário do dançarino.   

Esse evento provocou mudanças significativas, levando a dança do campo 

religioso para o cultural.  Assim a dança de corte foi gradativamente se transformando 

em dança popular, deixando os salões e as igrejas para chegarem os salões de baile e 

as ruas, em forma de bailes, cortejo e procissões, aqui a figura real se sobrepunha a 

figura religiosa, e por inúmeros motivos apresentados pela igreja foi inutilmente 

perseguida pelas autoridades eclesiásticas, contudo o poder do povo não permitiu que 
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a igreja eliminasse essas manifestações ora reconhecidas como cultura popular. 

(OLIVEIRA, 2004, p. 22). 

Esses acontecimentos favoreceram as práticas religiosas com cunho leigo, 

caracterizando-se pela mistura entre o sagrado e o profano, tendo como figura central 

à devoção dos santos e santas católicos, isso explica o aparecimento da Função ou 

Dança de São Gonçalo, em Portugal e nas colônias sobre seu domínio. 

MANIFESTAÇÕES DA DANÇA EM PORTUGAL  

Em Portugal, várias histórias povoa o imaginário popular sobre a figura de 

São Gonçalo, seus milagres são festejados com a função ou dança em seu louvor. 

Entre as diversas lendas a mais conhecida e difundida fala do sacerdote católico que se 

dedicava as causas populares e preocupava-se com as mulheres que vendiam seus 

corpos aos marinheiros. (BRANDÃO, 2001, p. 198).   

Segundo a lenda, preocupado, Gonçalo teria improvisado instrumentos 

musicais feitos de bambus e madeira, e ia aos cais onde tocava músicas e convidava as 

mulheres para dançar, a intenção era deixa-las tão cansadas que desistiriam da missão, 

dizem também que “as músicas transmitiam mensagens de devoção e obediência a 

Deus, falando dos malefícios do pecado e isso resultou na conversão de muitas 

prostitutas”. (BRANDÃO, 2001, p. 198).  

Na Vila de Amarante em Portugal conta-se que São Gonçalo teria vindo do 

‘Oriente’ em 1250, percorrendo diversas terras até chegar a Galiza e ali decidiu 

construir um lugar de repouso. Jogou o cajado e onde ele caísse seria o lugar prefeito 
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para construir sua morada, após sua morte, foi construído no local, um convento e uma 

ponte e ali nascia a Vila de Amarante. Segundo a lenda, antes da chegada de Gonçalo, 

a região era árida e pobre, dificultando a vida dos que ali viviam, apesar de dividida 

pelo Rio Tâmega, a presença do Santo tornou as terras férteis, nascia ali o mito sobre 

suas obras. (OTÁVIO, 2004, p. 56).  

O culto a São Gonçalo de Amarante foi permitido pelo Papa Júlio III, no 

dia 24 de Abril de 1551 e confirmado por Pio IV em 1561. Em 1671, o Papa Clemente 

X estendeu o ofício e a missa ao santo a toda Ordem Dominicana Portuguesa. 

(OTÁVIO, 2004, p. 56). 

É importante mensurar que São Gonçalo apesar de goza de grande devoção 

popular, nunca foi canonizado, a igreja concedeu-lhe o beneficio da beatificação por 

força do Padroado. O Padroado se define como uma concessão do Papa Leal X à 

Ordem de Cristo, chefiada pelo Rei de Portugal, o poder do padroado, por força da 

Bula de 1516, que é o direito de beatificar pessoas com o reconhecimento de uma vida 

devotada a cristo e a igreja, além de ser modelo de comportamento humano voltado ao 

sagrado, apresentando ou não historias de milagres. (BRANDÃO, 2001, p. 198).  

Contudo, sua devoção é um tanto antagônica, pois traz elementos do 

profano e do sagrado, concedendo-lhe créditos que vão desde a fertilidade da terra e 

do ventre até sua função de santo casamenteiro. É também protetor dos violeiros, 

foliões, cavaleiros, tropeiros e viajantes, protetor contra enchentes e que abençoa as 

pescaria e navegações pelos rios. 
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Em decorrência desses fatos, Portugal, realizam-se duas festas por ano em 

louvor. A primeira festa é realizada no dia 10 de janeiro, por ocasião de sua morte, 

onde a vida e obra são reverenciadas durante toda a celebração perpetuando a fé e o 

culto ao santo, caracterizada por romarias e missas. Na segunda, a festa é mais 

profana, com a realização de um leilão, onde são expostas frutas (bananas e laranjas) 

em forma dos órgãos genitais masculino, simbolizando a penca de São Gonçalo, há 

também a venda de bolos – na forma de falo –, chamados “testículos de São Gonçalo”, 

todos esses elementos, fazem apologia ao ritual ligado a fertilidade feminina, um culto 

erótico, bem aos gostos das tradições pagãs” (SANTOS, 2004, p. 226).  

Contudo, os elementos se repetem, a exemplo do trigo, utilizado para 

fabricação de pães e bolos, uma alusão a fertilidade e ao culto agrário, mas, sua 

característica principal, é a figura central “de Gonçalo tocando rabeca, segurando um 

cajado que representa sua peregrinação ou um livro representando a ação 

evangelizadora. (SANTOS, 2004, p. 226). 

Em Portugal, várias cidades realizam festas em louvor a São Gonçalo: Na 

cidade de Porto, as comemorações à São Gonçalo, é chamada de Festa das Regateiras, 

só mulheres participa, a função é em pedido ou agradecimento das moças 

casamenteiras. “A dança era feita dentro da igreja, hoje a dança é realizada nas ruas” 

(OTÁVIO, 2002, p.22).  

Em Amarante, a festa está ligada a questão agraria e a fertilidade feminina, 

muitas jovens senhora recorrem ao santo para engravidar, outras vem agradecer já 

com os filhos no colo. Dessa forma, traz muito elementos profanos, tornando-se um 
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culto quase erótico. A cidade de Amarante guarda os restos mortais do Frei e por isso 

é uma das mais procuradas pelos fieis, que ali vão pedi e pagar promessas, tocar seu 

bastão e deixar oferendas em seu mausoléu. (Otávio, 2002, p.22). 

Na vila de Aveio o festejo acontece com a intenção de pagar promessas ou 

encomendar alguma graça, são feitas as famosas cavacas doces, bolos secos feitos de 

claras de ovos, farinha de trigo e cobertos com açúcar, jogadas de cima da capela de 

São Gonçalinho, e quem os pega, recebe do santo. O ponto alto é a dança dos mancos, 

realizada por dança de homens e mulheres, agradecendo ao santo pela cura de alguma 

enfermidade dos ossos. (Santos, 1993, p. 150). 

Já na Vila Nova de Gaia a festa se organiza em romaria. Os cortejos 

principais são: Mafamude, Mareantes do Rio Douro, Comissões Velha e Nova de 

Rasa. Em todo o território português, muitas outras vilas registram a festa em louvor a 

São Gonçalo, e a devoção foi introduzida nas muitas colônias sobre seu domínio, a 

exemplo da Índia, África e América Portuguesa. Contudo, nesses espaços, sofreu 

transformações e hoje se manifesta muita mais como cultura popular do que como um 

ritual religioso. (SANTOS, 1993, p. 159). 

Pode-se afirmar que assumida pelas massas e perseguida pela igreja, não 

apresenta uma formatação exata, suas características e funções mudam de acordo com 

as peculiaridades do lugar em que ocorre, sofrendo variações simbólicas e 

coreográficas de acordo a cultura de cada lugar. 
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DANÇA OU FUNÇÃO Á SÃO GONÇALO NO BRASIL 

Em contraposição ao Concílio de Trento que pregava o catolicismo 

renovado trazendo em si reformas morais e ortodoxas que reprimia antigos costumes 

religiosos e centrava a liturgia no evangelho e seus ensinamentos eclesiásticos puros e 

secos. Portugal pregava o catolicismo tradicional que respeitava a ação leiga e a 

religiosidade popular. (AZZI, 1976, p.90). 

Diante das novas conquistas tinha como pressuposto implantar as doutrinas 

eclesiásticas ao molde dos hábitos e costumes da metrópole, como as romarias, as 

procissões e a devoção a seus santos e beatos. Neste sentido, impunha suas tradições e 

crenças às colônias. Um desses costumes foi a introdução do culto a São Gonçalo 

através da missão jesuítas. 

A primeira menção se dá logo no sermão do Padre António Vieira que faz 

um longo discurso sobre o Santo Português. E durante todo o período de catequização 

a religiosidade popular ganhou força, na figura dos mártires, beatos com suas histórias 

de vida de luta e resistência em defesa do pobre e oprimido, e na realização de festas 

votivas em louvor aos santos, 

O culto a São Gonçalo se manifesta sobre a forma de dança votiva, não 

possui uma data certa para acontecer, pois está atrelada a pagamento de promessa ou a 

um pedido alcançado. Apesar da função sagrada apresenta elementos do profano. Por 

sua característica ambígua, hoje não é reconhecidas na maioria das igrejas do país, 

muito pelo contrario, existe resistência das paroquia em relação ao reconhecimento 
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dos grupos de São Gonçalo, mesmo como expressão da cultura popular. 

(MONTEIRO, 2002, p.53). 

No Brasil, podemos encontrar uma enorme diversificação da ocorrência da 

dança, que muda a formação da festa e a coreografia de acordo com o local, entretanto 

a forma mais comum da dança é a formação de duas fileiras, só de homens, só de 

mulheres ou mesmo mista, vestidos com trajes típicos portugueses, o desenvolvimento 

coreográfico, se dar com o benzimento de fitas, beijamento do santo e do altar, 

cânticos e louvores ao santo, finalizando com o tradicional leilão. (MONTEIRO, 

2002, p.112). 

Reconhecida como patrimônio imaterial pelo IPHAN – Instituto do 

patrimônio Histórico Nacional resistiu ao tempo como legado cultural por meio da 

memória oral e do repasse de vivencias em comunidade de base, quase sempre em 

espaços rurais. Essas manifestações da religiosidade popular hoje transformada em 

cultura popular com desdobramento religioso e mundano, reflete um paradoxo 

histórico no tocante ao seu reconhecimento enquanto manifestação do catolicismo 

popular. Tanto seus conceitos ancestrais como moderno traz tais antagonismo e 

provoca reflexões sobre o porquê da igreja reconhecer algumas manifestações em 

detrimentos de outras, uma vez que todas se originam nos rituais pagãs.  

Interessante é que algumas paroquias realizam festas em louvor a diversos 

santos (a) em detrimentos de outros, como é o caso da Dança de São Gonçalo que 

ainda hoje escandalizam as autoridades religiosas, porém esquecem como foram 

iniciadas e quais seus responsáveis. Apesar de todas essas distorções, no âmbito da 
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cultura popular, há ocorrência da manifestação em quase todas as regiões brasileiras, 

seja de São Gonçalo do Amarante, Garcia, Porto.  

No Sudeste, se dança é para fins matrimoniais e pagamento de promessas, 

lembrando que cada estado apresenta suas particularidades dando novos valores e 

significados a festa.  Em Minas Gerais, celebra-se São Gonçalo em festas de 

casamento, a coreografia é muito rica e traz somente a presença do gênero feminino, 

somente no final, no pagamento de promessa encontramos a presença masculina. E 

São Paulo e no Rio de Janeiro, há uma formatação mista, mas homens e mulheres 

representam papéis distintos, animada ao som de violas, sendo uma representação 

simbólica de resistência. (MONTEIRO, 2002, p.41). 

Na região Norte, as expressões se assemelham as de São Paulo, na mesma 

linha de formação e desenvolvimento coreográficos, apresentando, contudo poucas 

variações. (MONTEIRO, 2002, p.49). 

No nordeste a dança é realizada em terreiros, quintais, quase sempre em 

comunidades rurais, a maioria apresenta procissão, leilão e a figura do Santo cantado 

um instrumento de corda (Rabeca, cavaquinho...) e o desenrolar da dança ou função, 

onde acontece o ritual de pedido ou pagamento de promessas, com a participação de 

homens, mulheres e até crianças. No Brasil, municípios, rios, logradouros recebem o 

nome do santo e faz referencia a uma das cidades portuguesas, como: São do 

Amarante, Aveio, Gaia, Garcia mostrando a influencia da transmissão cultural. 

(MONTEIRO, 2002, p.50). 
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O louvor ao santo acompanha batismos, casamentos, crismas e novenas 

culminando sempre em cortejo enfeitados com flores, bandeirolas coloridas e 

animados por bandinhas e charangas que exaltam o santo através de versos, loas e 

cânticos e hinos, a dança acontece ao som de violões com saltos e cantos, numa 

mistura de raças e classes sociais. Assim a festa além de votiva se transforma em 

divertimento e brincadeira, folia e gozação devido as variações que surpreendem pela 

infinidade de valores agregado ao canto e dança. (ARAÚJO, 1968, p. 124). 

E nesta irreverencia que o povo brasileiro, constrói novas práticas culturais, 

salvaguardando legados e referencias históricas, fortalecendo uma identidade galgada 

nas tradições introduzidas por outros povos e culturas.  

DANÇA DE SÃO GONÇALO NA COMUNIDADE DE CROATÁ EM 
TIANGUÁ – CEARÁ 

Como legado da herança cultural do colonizador lusitano, o culto a São 

Gonçalo se difundiu pelo Brasil como parte do patrimônio imaterial com base nas 

tradições do catolicismo popular brasileiro, se manifestando em forma de homenagem 

dado nome a cidades e como expressão da cultural em forma de dança ou função 

votiva. (ARAÚJO, 1968, p. 103). 

É possível encontrar grupos em quase todas as regiões, sendo mais presente 

no sudeste e nordeste do país. No Ceará, um município recebe o nome do santo, São 

Gonçalo do Amarante, sendo também padroeiro do lugar, as manifestações ocorrem 

em forma de novenário e no mês junino, a dança se desenvolve através de nove 

jornadas, num ambiente de muita fé e animação.  
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A região da Ibiapaba, situada na Zona Norte do Estado do Ceará, tem um 

rico legado cultural deixado pelos europeus e ameríndios que aqui conviveram durante 

o período da colonização, como resultado registra diversas manifestações da cultura 

popular, principalmente as trazida pelos portugueses. 

Em Tianguá, os residentes da comunidade de Croatá, uma localidade rural 

registra expressões como os dramas, reisados e Dança de São Gonçalo. Contudo, os 

brincantes não conseguem datar o início das manifestações. Mestra expedita de 60 

anos recorda-se que “desde pequena assistia os mais velhos dançar”, ela mesma 

dançou em 1952, desde então ninguém mais se interessou pela função de São 

Gonçalo. (TIANGUÁ,2013, p.17). 

Suprimida durante anos, a revitalização do grupo, aconteceu em 2005, 

através do mapeamento cultural do município, quando técnicas do Departamento de 

cultura, realizaram pesquisa e através de relatos orais detectaram a existências de 

grupos, muitos deles inativos. Com apoio do poder publico local, alguns grupos foram 

revitalizados, entre eles, o grupo de Mestra Expedita. Foram realizadas reuniões na 

comunidade e uns grupos de mulheres decidiram voltar a dançar a função. Começaram 

os ensaios e a confecção das vestimentas, cortadas e costuradas pelas próprias 

integrantes do grupo. (Tianguá, 2013, p.03). 

Os depoimentos orais de membros da comunidade revelam que não se sabe 

ao certo o período que surgiu a devoção ao santo, porém nos versos cantados durante a 

dança, existe alusão à Tribo dos Carirés, (nação indígena que habitou a Ibiapaba e que 

foi catequizada pela missão jesuíta em meados de 1607. (TIANGUÁ, 2013, p.05). 
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Em seu depoimento, Mestra Expedita (2013), prossegue “A manifestação 

não tem o reconhecimento da paróquia local”, considerada uma dança profana, o 

Santo não é devotado em nenhuma igreja do município. Mas acontece, não como uma 

manifestação religiosa, mas cultural.  

Fortalecendo a fala da mestra, é interessante mensurar que apesar de ter 

base católica, nenhuma igreja local registra qualquer devoção a esse santo, mas, na 

comunidade do Sítio Croatá, tradicionalmente é realizada a função de São Gonçalo. 

Em outra localidade, nas Tabocas, a memória oral registra ocorrências da dança e um 

dos principais rios do município leva o nome do santo, contrariando a amnésia da 

história sobre a devoção local ao santo. (Tianguá, 2013, p.10). 

As falas dos brincantes revela ainda uma devoção viva, atual, para eles, a 

dança é sagrada, e seus elementos profanos passam imperceptíveis. Como pessoas 

simples e com estudo incipiente, não tem formação cultural para fazer uma reflexão 

mais aprofundada sobre a historiografia da manifestação. Neste sentido, a dança é 

coisa séria, feita com fim religioso, de devoção, penitência e respeito ao santo, 

revelando através da exposição pública a hierofania da devoção, onde ingenuamente 

são repassadas mensagens do profano como ato do sagrado”. (ELIADE, 1992, p.45). 

Ali, a dança se apresenta em forma de duas fileiras compostas apenas por 

mulheres, normalmente 12 pares com vestimentas típicas e unidas através de um arco 

decorado com fitas, tendo a frente o único homem que participa da brincadeira e 

representa a figura de Gonçalo, pelas vestimentas e o cajado em suas mãos. Mestra 

Expedita, ou Mariposa como é chamada, leva uma imagem de barro do santo entre as 
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mãos e marca os passos, é a responsável pela condução dos movimentos, conduzida a 

jornada através de cânticos feitos de estrofes, onde se conecta o santo a elementos da 

cultura local e finaliza no altar com o tradicional leilão das oferendas.  

A manifestação mobiliza toda a comunidade, onde cada pessoa assume 

diferentes tarefas: As crianças e jovens são responsáveis pela arrecadação das 

oferendas, que serão leiloadas no final da dança, as mulheres pela preparação da 

comida (feita em mutirão) que será servida gratuitamente para todos os presentes na 

festa, as dançarinas pela decoração do local (altar, mesa do leilão e terreiro), pela 

arrumação das vestes e pela confecção do arco de flor, da igrejinha de papelão e da 

penca de São Gonçalo que irá enfeitar o altar junto com a imagem de São Gonçalo, os 

tocadores são encarregados de tocar e a mariposa pela função desde seu início até o 

fim. 

As apresentações são realizadas no terreiro, (de terra batida) da casa da 

mariposa decorados com bandeiras coloridas e fitas, tendo ao centro o altar com a 

imagem do santo, enfeitado  com um arco, onde é colocada a penca de São Gonçalo 

(laranjas, bananas, abacaxi), no altar é colocada, barquinhos, (recobertos com papel de 

seda em franjas) e uma igrejinha (feita de papelão), além das varias oferendas 

adquiridas durante o dia nas visitas realizadas pelas crianças e jovens as casas de 

famílias do lugar, essas oferendas são leiloadas no final da função de São Gonçalo, 

como forma de arrecadar fundos para o grupo. 

As indumentárias lembram trajes típicos portugueses, contudo com um ar 

caipira, são saias que desce quase até os pés e blusas de mangas compridas, decote 
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rente ao pescoço e um chapéu enfeitado de fitas, a simplicidade denunciam a sua 

procedência da roça. Os atos de devoção dos fieis vão desde andar de joelho até o altar 

como nas oferendas e nas reverências ao santo com o beijamento da fita que prendem 

a imagem. 

A Dança é animada por tocadores de rabeca, sanfona e triangulo (que não 

tomam parte da dança), mas acompanham os integrantes do grupo que cantam os 

versos da função de São Gonçalo, as senhoras, moças e crianças fazem evoluções com 

os arcos, em frente ao altar, sob o comando da mariposa. As variações coreográficas 

consistem na ida das fileiras, movimentação frente a frente, rodas, sapateados e 

batidas de palmas. (TIANGUÁ, 2013, p.03). 

Ao final há o jantar, momento de descanso para os devotos-dançarinos, os 

tocadores e a mariposa, para logo após inicia-se o leilão, momento de socialização da 

plateia com os devotos, esse momento traz muita descontração e alegria, onde as 

pessoas mais bastadas arrematam as prendas e oferecem aos mais simples.  

O leilão é o momento de socialização do grupo com o público, realizado 

com muita descontração e participação de todos. Assim a iniciativa é antes de tudo 

uma forma de repasse de cultura, não como uma manifestação religiosa (a dança não 

tem ligação com a igreja local), mas enquanto manifestação cultural que perdurou na 

comunidade por várias décadas, sendo uma representação simbólica de nossa herança 

cultural.   



 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

43	

O Grupo é reconhecido pelo Ministério da Cultura como iniciativa exempla 

do Brasil e tombado como Tesouro Vivo da Cultura, em virtude do exemplo de 

persistência, pois sobreviveu em meio às perseguições e proibições sofridas durante o 

período colonial, chegando até os dias atuais com todos os elementos da dança 

original, garantindo assim a preservação de nossas raízes e o enriquecimento do 

patrimônio cultural do Brasil. 

Podemos dizer que a manifestação contribui de forma significativa para o 

entendimento da historiografia local ao reproduzir a tradição e pela função social, pois 

expõe valores e costumes ancestrais.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho discorre sobre a simbologia da função de São Gonçalo, 

um Santo Português que foi difundido ao redor do mundo pela missão Jesuíta durante 

o processo de colonização. 

A pesquisa bibliográfica constata que rei de Portugal sendo beneficiando 

com o Padroado, não só beatificou muitos dos seus agentes religiosos, como difundiu 

o culto dos novos santos para todos os espaços geográficos de domínio da Coroa 

portuguesa, como a América e a Índia, introduzindo não só a adoração como os 

costumes de realizar liturgias acompanhadas de manifestações culturais como dança, 

funções, procissões, leilões e outros rituais de tradição das festividades religiosas da 

Metrópole. 
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Neste sentido, afirma-se que a diversidade de manifestações do catolicismo 

e da cultura popular no Brasil, tem origem nas imposições da coroa portuguesa, sendo 

absorvidas e transmitidas para as etnias aqui presentes (índios, negros e brancos), 

sofrendo modificações pela influencia das etnias, construindo uma cultura variada e 

rica em detalhes, própria do povo brasileiro. . 

Em relação a Dança ou Função de São Gonçalo, objeto de nosso estudo, 

constatou-se que xe manifesta em quase todas as regiões do país, recebendo nomes do 

santo agregado a cidade portuguesa onde se manifesta como Amarante, Garcia, Porto 

e etc... Identificou-se homenagem ao santo através da denominação de:  cidades, 

distritos e localidades, e nestes locais, manifestações culturais em seu louvor. 

Percebeu-se ainda que em vários lugares, uma ou outra comunidade festeja 

São Gonçalo, apesar da igreja local não reconhecer sua glorificação. A situação se 

justifica pela proibição da igreja a manifestações em virtude da característica ambígua 

que mistura elementos do sagrado e do profano. É neste contexto que encontramos 

uma manifestação a São Gonçalo em Tianguá/Ce. 

Tianguá é uma cidade de base católica, que abriga uma Diocese, ou seja, 

várias paroquias, e em todas elas não se registra nenhuma referencia ao Santo 

português, contudo na localidade do Sítio Croatá,  um costume centenário de louvor a 

São Gonçalo continua vivo e atuante, numa atitude antagônica entre cultura e religião, 

pois para os dançantes devoto, o Frade Amarantino,  é uma figura santa que já realizou 

diversos milagres e assim, mesmo de forma desfocada, a religiosidade popular se faz 
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valer e mostrar a força do povo e do legado cultural que nos foi deixado e confiado 

pelos colonizadores. 

Nos muitos relatos, infere-se a prática tem caráter “espontâneo”, 

transmitida de forma empírica pela oralidade como hábito ou costume local, revelando 

fazeres e saberes do povo e por isso mesmo, denota perca da essência pelo desgaste do 

tempo. Na pesquisa de campo evidencia na fala de Mestra Expedida, responsável pelo 

repasse da tradição, que: “apesar da perca de alguns elementos e preciso preservar, 

manter viva a cultura da comunidade”.  

Neste entendimento, o estudo confirmar as assertivas das fontes 

bibliográficas no tocante as colocações sobre a existência de variações simbólicas e 

coreográficas decorrentes de cada contexto geográfico e cultural, ou seja, a dança 

difere-se em cada espaço ao agregar as peculiaridades próprias da identidade local. 

Portanto, a relevância da pesquisa está em ampliar conhecimentos sobre 

essa manifestação que compõe o rico mosaico do catolicismo popular brasileiro, 

revelando simbologias, agentes e funções. 

Esclarece ainda o processo pelo qual a religiosidade popular brasileira tem 

a capacidade de unir fé e cultura em seu favor num antagônico diálogo na busca do 

entendimento da relação entre rituais pagãs e fé católica, sagrado e profano, devoção e 

festa, aqui envolta na figura de São Gonçalo, que convertia prostitutas através da 

dança e por isso recebendo os beneficies do padroado e assim conseguiu perpetua sua 

devoção pela religiosidade popular, chegando aos nossos dias, como objeto de 
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devoção de milhões de fieis que não contestam sua história, muito pelo contrario, 

defendem e lutam pela continuidade e preservação, contribuído na formação do 

patrimônio cultural do país. 

Por isso, é importante ressaltar que muitas das pessoas que vivenciam a 

festa não são devotas do Santo, mas participam, apreciam e acolhe a brincadeira como 

cultura, no entendimento que nossas tradições precisam serem salvaguardados como 

processo primordial para a apropriação de nossa própria identidade. 

Por fim, constata-se que a devoção a São Gonçalo tem duas representações 

simbólicas, podendo-se encontrar narrativas na história oficial dentro do contexto 

religioso e no conteúdo da tradição oral, essa segunda recheada pelo imaginário 

agregando elementos do sagrado e do profano numa tentativa de seguir uma estrutura 

mítica povoada de crença e necessidade de estreitamento de laços entre o sagrado e o 

profano, onde a dança e o canto encontra espaço de resistência as proibições 

eclesiástica na força do povo e da tradição, sobre o conceito de cultura popular, 

suprimindo sua origem e intencionalidade. 
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O JOGO EDUCATIVO COMO FERRAMENTA NO ENSINO DA 
MATEMÁTICA DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

INCLUÍDOS EM UM COLÉGIO ESTADUAL DE SALVADOR, BAHIA 

Dina Thereza Ramos Oliveira 1. 
Marta Isabel Canese Estigarribia 2. 

 

Resumo: O presente estudo teve como objetivo analisar a contribuição dos jogos 
educativos no processo de ensino-aprendizagem da Matemática de alunos com 
deficiência intelectual. Utilizou como campo de estudo a Sala de Recursos 
Multifuncionais (SRM) de um colégio estadual, localizado na cidade de Salvador, 
Bahia. Pelo fato desta unidade escolar promover a inclusão de alunos com deficiência, 
foi implantada pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, através da 
Coordenação de Educação Especial, e equipada com recursos do Ministério da 
Educação e Cultura (MEC) essa sala, que oferece o Atendimento Educacional 
Especializado (AEE), no turno oposto ao ensino regular. Teve como público alvo 
dezesseis alunos com deficiência intelectual matriculados na Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) e cinco professores. Foram utilizados como técnicas de coleta de dados 
a observação não participante, questionário estruturado e análise documental. Os 
resultados confirmaram que a sala, organizada como um espaço organizado com 
materiais pedagógicos, equipamentos e profissionais que atendem às necessidades 
educacionais desse aluno, utiliza estratégias lúdicas que permitem a construção do 
conhecimento. O jogo torna-se uma ferramenta fundamental no processo de 
aprendizagem, pois foi evidenciado o interesse e a participação dos alunos nas 
diversas atividades lúdicas, bem como a contribuição dos jogos educativos na 
compreensão e aprendizagem das noções matemáticas, desenvolvendo o pensamento 
lógico.  

Palavras-chave: Deficiência Intelectual; Aprendizagem; Jogos Educativos. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo é resultado da Dissertação de Mestrado, sob orientação da 

Profª Dr.ª Marta Isabel Canese Estigarribia. A escolha desse tema surgiu da 

constatação de que, apesar de ser cada vez maior o número de alunos com deficiência 

intelectual matriculados no ensino comum, os mesmos apresentam defasagem na 

aprendizagem. Esses alunos possuem histórias acadêmicas marcadas por experiências 

de insucesso e repetência, a grande maioria chega ao 6º ano do Ensino Fundamental II 

sem dominar as quatro operações básicas, apresentam dificuldades em relação ao 

raciocínio lógico e não conseguem abstrair conceitos matemáticos, criando obstáculos 

para a resolução de situações-problema com autonomia e comprometendo seu 

rendimento nas séries seguintes. 

Ao pesquisar sobre o tema estudado: jogos educativos e o ensino da 

Matemática foi possível perceber que desde a era primitiva, o jogo já fazia parte da 

vida do ser humano, pois em qualquer fase da vida, este está sempre descobrindo e 

aprendendo coisas novas através da socialização com o outro.  

Vários filósofos e outros estudiosos, entre eles Piaget, Froebel, Vygotsky 

Pestalozzi, Wallon e Dewey reconheceram a importância dos jogos para a prática 

educativa, bem como Platão (430-347 a.C.), considerado o primeiro pedagogo por 

conceber um sistema de ensino que mobilizaria a sociedade Ateniense. Desde os 

primeiros anos de vida, dos 3 aos 6 anos de idade, as crianças deveriam participar de 

jogos educativos, realizados em jardins feitos para eles e sob vigilância. Huizinga 
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(1996) afirma que é preciso voltar ao passado para que se possa entender a abordagem 

lúdica na vida de crianças e adultos, evidenciada nas brincadeiras e divertimentos. 

Estudos recentes apresentados em monografias, dissertações e teses vêm 

demonstrando a importância do lúdico para a aprendizagem e interação com o 

ambiente. Dentre os trabalhos pesquisados, uma Tese de Doutorado intitulada: O 

conhecimento matemático e o uso de jogos na sala de aula, da Universidade Estadual 

de Campinas (UNICAMP). De acordo com Grando (2000), a relevância deste trabalho 

está no fato de considerar a sala de aula um ambiente de investigação, além de 

contribuir para uma reflexão sobre a prática pedagógica e o ensino da Matemática que 

precisam melhorar e aproximar, cada dia mais, o aluno e o objeto do conhecimento. 

O cenário educacional vem passando por mudanças, assim como 

conhecimento, matéria-prima da educação, vem ganhando novas interpretações. 

Diante desse fato, a escola precisa acompanhar os acontecimentos ao seu redor, criar 

estratégias de ensino que favoreçam a aprendizagem de todos os alunos, não podendo 

“fechar os olhos” para as diferenças.  

Em razão do grande desafio dos educadores em reverter o ensino dos 

conteúdos matemáticos de uma forma meramente mecânica em conteúdos 

significativos para o aluno, o objetivo geral do estudo foi analisar a contribuição dos 

jogos educativos no processo de ensino-aprendizagem da Matemática de alunos com 

deficiência intelectual. 
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CONCEITUANDO A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

Ao longo do tempo, várias foram as terminologias utilizadas para 

denominar a pessoa com deficiência intelectual, devido à complexidade do seu 

conceito e pela grande quantidade e variedades de abordagens. Segundo Sassaki 

(2005), a razão está no fato de que a cada época são utilizados termos cujo significado 

seja compatível com os valores vigentes em cada sociedade. Atualmente, o termo 

utilizado, tanto no Brasil como mundialmente é “Pessoa com Deficiência” (PcD), 

termo que faz parte do texto da Convenção Internacional para Proteção e Promoção 

dos Direitos e Dignidade das Pessoas com Deficiência, aprovada pela Assembleia 

Geral da ONU em 2006. Esse termo remete à ideia de empoderamento, ou seja, o 

poder pessoal para mudar a sociedade rumo à inclusão de todas as pessoas, deficientes 

ou não. 

Pan (2008), afirma que a evolução do conceito da deficiência intelectual, 

permite conceber que a pessoa com esse diagnóstico apresenta uma forma particular e 

dinâmica de pensamento, com possibilidades de desenvolvimento. Apesar da sua 

condição determinada pelo diagnóstico, deverá ser direcionada ao mais alto nível de 

progresso no contexto de suas interações. 

O que seria, então, deficiência intelectual? Pode ser definida como uma 

limitação, que se manifesta antes dos 18 anos, em pelo menos duas das seguintes 

habilidades: comunicação, autocuidado, vida no lar, adaptação social, saúde e 

segurança, uso de recursos da comunidade, determinação, funções acadêmicas, lazer e 
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trabalho. A definição mais difundida é a adotada pela Associação Americana de 

Deficiência Mental que diz:    

[...] funcionamento intelectual significativamente inferior à média, 
acompanhado de outras limitações relativas a duas ou mais das 
seguintes áreas de habilidades: comunicação, autocuidado, 
habilidades sociais, participação familiar e comunitária, autonomia, 
saúde e segurança, funcionalidade acadêmica, lazer e trabalho, 
manifestando-se antes dos dezoito anos de idade. (MEC/SEESP, 
1997, p. 27). 

 

Essa limitação produz uma maior lentidão tanto na aprendizagem como no 

desenvolvimento da pessoa com deficiência. Ela tem uma menor capacidade de 

elaborar um raciocínio lógico, de ter segurança para enfrentar situações e desafios do 

dia-a-dia, noções de perigo ou realizar atividades de vida diária. Demora a adquirir 

essa condição de saber como se comportar, como cuidar de si mesma, como tomar um 

banho, cozinhar, amarrar os sapatos. Ela vai se desenvolver, mas vai precisar de um 

tempo maior, pois demora um pouco mais para aprender tudo isso, bem como na 

escola onde precisará de mais tempo e apoio para concluir as tarefas. 

 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) 

O Ministério da Educação e Cultura (MEC), por meio da portaria nº 13 de 

24 de abril de 2007, lançou o Programa de Implantação de Sala de Recursos 

Multifuncionais (SRM) que são ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e 

materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do Atendimento Educacional 
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Especializado - AEE (Brasil, 2008, p. 2), destinado às escolas públicas que atendem 

alunos que são público alvo (MEC, 2010, p. 6): 

- Alunos com deficiência. 

- Alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

- Alunos com altas habilidades ou superdotação. 

 

O AEE é um serviço da Educação Especial que “[…] identifica, elabora e 

organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a 

plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas” (Brasil, 

2008, p. 14). É ofertado nas Salas de Recursos Multifuncionais da própria escola onde 

o educando está matriculado ou em outra escola próxima à sua residência ou em 

centros de atendimento educacional especializado público ou privado sem fins 

lucrativos, não sendo substitutivo às classes comuns. 

 O AEE disponibiliza recursos, materiais, equipamentos e estratégias que 

vão eliminar ou superar as barreiras causadas por uma deficiência específica que 

impede ou dificulta a aprendizagem e o acesso ao conhecimento. Por isso, seu enfoque 

não está nos conteúdos curriculares nem nas atividades semelhantes às da classe 

comum, não devendo ser confundido com reforço escolar. 

DESENHO DA INVESTIGAÇÃO 

A pesquisa foi realizada na Sala de Recursos Multifuncionais do Colégio 

Estadual Vítor Soares, situado no bairro da Ribeira na cidade de Salvador-Bahia-
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Brasil. É uma instituição vinculada à Secretaria de Educação do Estado da Bahia que 

oferece serviço público e gratuito, há 102 anos. 

Para o estudo, foram utilizados como amostra 16 alunos com deficiência 

intelectual. Foram divididos em dois grupos: 

- 1º Oito alunos que frequentam a SRM. 

- 2º Oito alunos que não frequentam. 

          

Fizeram parte da pesquisa um total de 05 professores, sendo 03 que atuam 

na Sala de Recursos Multifuncionais (professores especialistas) e 02 professores de 

Matemática (professores generalistas) que ministram aulas nas turmas de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), cujos alunos participantes da pesquisa foram matriculados. 

As técnicas utilizadas na pesquisa foram a observação não participante, 

questionário estruturado e análise documental. Alvarenga (2014, p.83) afirma que a 

observação é um método de investigação e, ao mesmo tempo, técnica de coleta de 

dados. Embora a pesquisadora não tenha participado diretamente, a observação foi 

dirigida ao objetivo proposto, através do registro da aprendizagem do aluno durante as 

atividades realizadas pelos professores da SRM com os jogos educativos. 

A observação aconteceu apenas com o grupo de alunos que frequentaram a 

SRM, durante o Atendimento Educacional Especializado. De acordo com A Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008) 

esse atendimento é opcional, cabendo à família e ao aluno decidir sobre sua 
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participação, devendo ser adotado quando houver real necessidade de apoio ou de 

adaptações nas atividades escolares ou materiais pedagógicos. 

No decorrer das atividades que foram dirigidas pelos professores desta sala, 

a pesquisadora fez a coleta de dados através de: registros sistemáticos no diário de 

campo, das fotos dos alunos (embora todos tenham autorizado, não foram 

identificados), dos jogos educativos e das atividades impressas utilizadas também 

pelos professores da Sala de Recursos Multifuncionais. 

O questionário utilizado na pesquisa foi elaborado de forma criteriosa, 

visando a coleta de informações que respondessem aos objetivos da investigação. 

Além da identificação do pesquisado, seguiu um padrão de dez perguntas fechadas 

com três opções de respostas. Os cinco professores participantes da pesquisa 

preencheram os questionários que foram entregues pessoalmente à investigadora. 

Foi realizada análise documental do aluno como o relatório médico 

contendo o Código Internacional de Doença (CID) da deficiência, a Pesquisa Familiar 

que é uma ficha com informações pessoais e escolares, além do Plano de 

Desenvolvimento Individual (PDI) do aluno, que foram fundamentais para traçar seu 

perfil. 

Também foram registrados os conceitos de ambos os grupos de alunos na 

disciplina Matemática para comparação de desempenho. Esses dados foram 

fornecidos pela secretaria do colégio. A avaliação desses alunos é feita através do 

registro do percurso formativo de aprendizagem, onde são utilizados conceitos, ao 
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invés de notas. Esse registro é importante para o acompanhamento da aprendizagem. 

São eles: 

- AC- A Construir (0 a 4,9)  

- EC- Em Construção (5,0 a 6,9)  

- C- Construído (7,0 a 10,0) 

 

De acordo com Werneck, “[…] é possível trabalhar sem a nota. Impossível 

e negligente é trabalhar sem avaliação”. (2001, p. 48). 

RESULTADOS 

Através das informações contidas na ficha Pesquisa Familiar, foi possível 

constatar alguns fatores que contribuíram para a deficiência dos alunos participantes, 

dentre eles: pressão alta da mãe durante a gravidez, prematuridade, falta de oxigênio 

devido à demora no nascimento e icterícia, queda, uso de álcool durante a gestação, 

uso de chá de folhas com o objetivo de interromper a gestação, pouca idade de 

algumas mães e casos de deficiência na família.  
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TABELA 1 - Áreas a serem trabalhadas de acordo com informes do PDI 

Aluno Área Cognitiva Área Motora Área Social 

A1 Atenção - - 

A2 Atenção/Concentração - Autoestima 

A3 Raciocínio Lógico - - 

A4 Atenção, concentração, 

raciocínio lógico e 

memória. 

Coordenação 

motora 

- 

A5 Percepção visual e 

memória. 

- Autoestima 

A6 - - Autoestima/socialização 

A7 Atenção/Concentração - Autoestima 

A8 Raciocínio Lógico - - 

Fonte: Elaboração própria. 

Os dados acima revelaram que a área cognitiva necessitou de maior 

intervenção. Aspectos relacionados à atenção, concentração, memória, bem como o 

raciocínio lógico, são fundamentais para a aprendizagem de qualquer pessoa, não 
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sendo diferente com os alunos que apresentam deficiência intelectual, devido à própria 

limitação cognitiva que requer um tempo maior e uma forma de aprendizado 

específica. Os alunos que participaram da pesquisa demonstraram pouca dificuldade 

em relação à função motora. Em relação à área social, alguns apresentaram baixa 

autoestima, insegurança, timidez, necessitando que o professor valorizasse suas 

conquistas. 

O resultado dos questionários respondidos pelos professores que atuavam 

na instituição mostrou que todos são favoráveis a oportunidades de interação entre 

todas as pessoas, valorizando a diversidade e respeitando as especificidades de cada 

um.  

Com o objetivo de identificar se a sala de aula tem se constituído em um 

espaço onde são realizadas atividades contextualizadas, dinâmicas e interessantes que 

favoreçam a aquisição natural dos conceitos matemáticos pelos alunos, quatro dos 

docentes que responderam ao questionário utilizaram diferentes estratégias de ensino 

para que o aluno com deficiência intelectual aprendesse a Matemática. Apenas um 

utilizou ocasionalmente.  

Foi possível perceber que os professores têm buscado maneiras diferentes 

de ensinar a Matemática em sala, facilitando a sua compreensão e, consequentemente, 

a aprendizagem pelos alunos. Foi constatado também que são profissionais 

experientes e com formação específica para a área que atuam. 
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Durante o período de observação, foi viável identificar atividades 

contextualizadas, dinâmicas e interessantes que favoreceram a aquisição natural dos 

conceitos matemáticos pelos alunos. O trabalho do professor do AEE, voltado para o 

aluno com deficiência intelectual, se caracterizou essencialmente em propor situações 

de aprendizagem adequadas às necessidades específicas, oportunizando o 

desenvolvimento pleno de todos os alunos nas áreas cognitiva, motora e social. 

Figura 1- Aluno efetuando cálculo durante o jogo Dominó da Adição. 

 

                                  Fonte: Elaboração própria. 

A atividade acima foi realizada em dupla, um aluno em frente ao outro. A 

adição foi a operação considerada mais fácil pelos alunos. Mesmo assim, só 

realizaram cálculo mental simples. Com essa atividade, eles compreenderam as ideias 

da adição de “juntar” e “completar”; “recitaram” a sequência numérica, realizaram a 
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contagem dos números associando-os à quantidade; reconheceram e nomearam os 

números (ler os números). 

Figura 2 – Jogo das Quatro Operações 

 

                          Fonte: Elaboração própria. 

A figura 2 mostra uma atividade que foi feita individualmente. Cada cartela 

possui 9 contas, onde o aluno tem que identificar as operações e, em seguida, efetuá-

las, demonstrando compreensão de cada uma delas. Por se tratar de números maiores, 

o aluno necessitou do material dourado para achar os resultados. Em seguida, fez o 

registro das contas no caderno. 

O material dourado apresentado é um recurso pedagógico muito utilizado 

pelos professores da SRM. Pelo fato dos alunos com deficiência intelectual 
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apresentarem uma característica muito comum que é a dificuldade em abstrair 

conceitos matemáticos, é preciso trabalhar o concreto, inicialmente. Com esse 

material, foi possível aos professores criarem situações envolvendo o Sistema de 

Numeração Decimal, onde os alunos ao manusearem as peças, compreenderam que 

cada uma tem um valor, de acordo com seu tamanho e forma: o cubinho representa a 

unidade, a barra indica a dezena, a placa representa a centena e o cubo, o milhar. O 

material dourado também dá a possibilidade de trabalhar as propriedades das quatro 

operações fundamentais, oportunizando aos alunos utilizarem estratégias pessoais para 

calcular. 

Durante a observação na SRM, foram realizadas diversas outras situações 

pedagógicas, organizadas de forma individual, em dupla ou em grupo, que 

viabilizaram a aquisição natural dos conceitos matemáticos. Foram utilizados jogos 

educativos como: Bingo da tabuada, SUDOKU, cédulas e moedas educativas entre 

outros. 

Como afirmam Carvalho e Carvalho (2012) a aprendizagem das pessoas 

com necessidades educativas especiais acontece através de uma série de 

procedimentos, diferentes estímulos e estratégias pedagógicas, que movimentem as 

estruturas mentais, despertando no aluno a vontade de aprender, bem como a 

concentração, atenção, raciocínio lógico, aspectos desenvolvidos no AEE.   

O resultado geral do desempenho de todos os dezesseis alunos participantes 

da pesquisa demonstrou que do total de 08 alunos, que frequentam regularmente a 

Sala de Recursos Multifuncionais, um aluno (12,5%), alcançou o conceito máximo C 
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e sete alunos (87,5%), atingiram o conceito EC, ficando na média. Nenhum aluno 

ficou abaixo da média esperada. 

O segundo grupo, formado pelos 8 alunos que não frequentam a referida 

sala, o resultado foi mais diversificado: uma aluna alcançou o conceito máximo C 

(12,5%), uma aluna obteve a média mínima AC (12,5%) e seis alunos ficaram na 

média com o conceito EC, representando 75% do total. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados comprovaram que esses alunos conseguem aprender, 

devendo ser respeitados o ritmo e tempo de cada um. Por apresentarem uma limitação 

cognitiva que compromete o pensamento abstrato, necessitam utilizar materiais 

concretos e estratégias próprias de contagem. Com as situações pedagógicas mediadas 

de forma intencional pelos professores da SRM, vão desenvolvendo o cálculo mental 

simples. É fundamental que esse professor conheça as dificuldades e habilidades 

específicas dos educandos visando intensificar o apoio na área que mais precisa.  

O trabalho realizado pelo professor especialista que atua na SRM é 

diferenciado do realizado pelo professor generalista, que trabalha na classe comum, 

por atender as especificidades do aluno. Para facilitar o processo ensino-aprendizagem 

da matemática dos alunos com deficiência intelectual, o professor do AEE utiliza 

como instrumentos os informes da Pesquisa Familiar e do PDI, que irão direcionar a 

elaboração e execução do seu plano de ensino, que abrange as diversas áreas do 

conhecimento, incluindo o pensamento lógico-matemático. 
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Os jogos educativos contribuem de forma significativa na aprendizagem da 

Matemática. Cabral (2006, p. 15), afirma que “O jogo, na educação matemática, passa 

a ter o caráter de material de ensino quando considerado “provocador”. 

Por ser a deficiência um tema relacionado aos direitos humanos, se faz 

necessário a garantia dos direitos das pessoas inseridas nesse contexto, como direito à 

educação, ao trabalho, à saúde e à acessibilidade. Cabe à escola reconsiderar o 

processo de ensino, transformando o ambiente e a forma de trabalhar os conteúdos 

curriculares, buscando estratégias e formas de acompanhar o pleno desenvolvimento 

desses alunos, bem como os demais sem deficiência. 
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O PROCESSO DE LEITURA PELO DEFICIENTE INTELECTUAL 

Edjanice Santos Santana
3 

Marta Isabel Canese Estigarribia4 
 

Resumo: A inclusão já é vivenciada na atualidade e uma educação que atenda à 
diversidade é requisitada a cada momento. É necessário que se contemple as 
especificidades de cada indivíduo, enfatizando as diversas formas de aprender, através 
da transformação de velhas práticas e permitindo o convívio com as diferenças. A 
presente pesquisa teve como objetivo analisar o processo de aquisição e compreensão 
da leitura por alunos com deficiência intelectual participantes da Sala de Recursos 
Multifuncionais do Colégio Estadual Vítor Soares em Salvador - BA. A partir de 
observações, buscou classificar as atividades de leitura desenvolvidas na SRM, bem 
como detectar a utilização de recursos específicos e significativos com os alunos com 
deficiência intelectual. A metodologia teve como base a entrevista semiestruturada 
realizada com os responsáveis pelos alunos, os questionários semiestruturados 
realizados com os professores do ensino regular, da modalidade da Educação de 
Jovens e Adultos – EJA e com os professores da SRM, observações realizadas na 
referida sala que foram fotografadas, filmadas e registradas em diário de campo. Os 
estudos indicam que os estudantes com deficiência intelectual passam por estágios 
semelhantes aos de estudantes sem deficiência na aquisição e compreensão da leitura, 
porém requer mais tempo, apoio intencional constante e desafios cognitivos como os 
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demais, bem como, respeito aos seus interesses e consideração das suas características 
individuais. 

Palavras-chave: Deficiência Intelectual. Aquisição e Compreensão da Leitura. 
Educação Inclusiva. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo é resultado de uma Dissertação de Mestrado intitulada: O 

PROCESSO DE LEITURA PELO DEFICIENTE INTELECTUAL - DA 

AQUISIÇÃO À COMPREENSÃO, que teve como orientadora a Profª Drª Marta 

Isabel Canese Estigarribia. A pesquisa surgiu após perceber que muitos dos alunos 

com deficiência intelectual de um Colégio Estadual em Salvador-Ba, apresentavam 

dificuldade de leitura ou não a adquiriram, principalmente após anos de escolarização, 

causando desta forma, prejuízos ao seu desenvolvimento escolar e à sua vida social. 

Tais alunos estavam matriculados na Educação de Jovens e Adultos - EJA por causa 

da distorção série-idade e frequentavam, em turno oposto, a Sala de Recursos 

Multifuncionais - SRM, lugar onde se presta o Atendimento Educacional 

Especializado - AEE. 

O Atendimento educacional Especializado - AEE, tem em vista a 

autonomia e independência dos alunos com deficiência dentro e fora da escola, por 

isso, “disponibiliza programas de enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e 

códigos específicos de comunicação e sinalização e tecnologia assistiva, dentre 

outros” (Brasil, 2008, p.16). 

No que se refere ao aluno com deficiência intelectual, o AEE tem como 

finalidade proporcionar a aprendizagem do que se distingue dos conteúdos 

curriculares do ensino comum e que parece ser fundamental para que possam superar 

algumas das barreiras de aprendizagem acadêmica. 
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Na SRM, o professor, utilizando-se de situações lúdicas, poderá avaliar o 

aluno com deficiência intelectual tendo em vista os aspectos motores, a expressão oral 

e escrita, raciocínio lógico matemático, funcionamento cognitivo, comportamento e 

interação e o seu relacionamento com o saber. Em consonância com a queixa trazida 

pela família ou professor do ensino regular sobre as dificuldades enfrentadas pelo 

aluno no contexto escolar, o professor elabora um plano de atendimento educacional 

especializado que consiste na previsão de atividades que devem ser realizadas com o 

aluno nesta sala. 

 É evidente que a leitura tem importante função social, e seu aprendizado é 

pré-requisito para outras aprendizagens. Todavia, a sua aquisição é um processo 

complexo que envolve habilidades motoras, cognitivas, linguísticas e perceptuais. 

Pesquisas com pessoas sem deficiência, realizadas em todo o país (Barreiros 2008; 

Failla, 2012), têm demonstrado um déficit nesta área, o que nos faz refletir sobre como 

acontece a aquisição e compreensão da leitura pela pessoa com deficiência intelectual. 

Assim como Vygotsky (2008), as pesquisadoras Ferreiro e Teberosky 

(1986) afirmam que a aprendizagem da leitura se inicia mesmo antes de a criança 

frequentar uma escola. Entretanto, estas últimas admitem que mesmo vivendo num 

meio favorecedor para a leitura, as crianças podem apresentar dificuldades no seu 

aprendizado. 

Levando em consideração que há uma carência de investigação acerca do 

aprendizado da leitura por pessoas com deficiência intelectual, principalmente em 
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idade adulta, o estudo teve como objetivo analisar a aquisição e compreensão da 

leitura por alunos com deficiência intelectual. 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

O termo deficiência mental foi alterado em 1995 pela ONU (Organização 

das Nações Unidas) para deficiência intelectual, visando diferenciar deficiência mental 

de doença mental (quadros psiquiátricos que englobam uma série de alterações que 

modificam o humor e o comportamento da pessoa, não necessariamente associados a 

déficit intelectual) e evitar a confusão e discriminação destas pessoas. O termo foi 

ratificado em 2004 com o documento “DECLARAÇÃO DE MONTREAL SOBRE 

DEFICIÊNCIA”. 

Segundo a AAIDD (Associação Americana sobre Deficiência Intelectual e 

Desenvolvimento, antiga AAMR - Associação Americana de Retardo Mental) e o 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM - IV, a deficiência 

intelectual - DI é um atributo que interage com o seu meio ambiente físico e humano, 

o qual deve adaptar-se às necessidades especiais dessa pessoa. A proposta prevê o 

favorecimento de níveis de apoios que podem ser intermitente, limitado, extensivo ou 

permanente de que a pessoa com DI poderá necessitar para permitir o 

desenvolvimento e funcionalidade em 10 áreas de habilidades adaptativas: 

“comunicação, cuidados pessoais, habilidades sociais, desempenho na família e 

comunidade, independência, locomoção, saúde e segurança, desempenho escolar, 

lazer e trabalho”. (Brasil, 1997) 
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Um diagnóstico de deficiência intelectual não pode predeterminar limites 

para o desenvolvimento deste indivíduo. A educação pode ajudar a enfrentar barreiras, 

se antes, vencer preconceitos e focar nas possibilidades e não na incapacidade. De 

acordo com Luria, Vygotsky e Leontiev (2001), Vygotsky ao trabalhar com crianças 

com deficiência, direcionava sua atenção para as habilidades que estas já possuíam e 

que poderiam alicerçar o crescimento de suas capacidades integrais. Vygotsky ressalta 

que: 

As leis de desenvolvimento do indivíduo são as mesmas para todas 
as pessoas, independente da condição de deficiente ou não, e todos 
os seres humanos desenvolvem-se a partir de quatro planos 
genéticos: filogênese (história da espécie/plasticidade cerebral); 
sociogênese (história cultural/alargador das potencialidades); 
ontogênese (história de cada indivíduo) e microgênese 
(particularidades da história de cada indivíduo). (Vygotsky 2003, 
p.122). 

Desta forma, podemos constatar que, apesar das similaridades entre as 

pessoas com DI, existem particularidades inerentes a cada pessoa que devem ser 

respeitadas.  Para Voivodic (2004) as crianças com DI são capazes de fazer as mesmas 

coisas que as crianças sem deficiência fazem, apesar de sua velocidade de aprendizado 

geralmente apresentar lentidão. 

Segundo Turra (2007) para Feuerstein, a idade e as anomalias 

cromossômicas não são determinantes no desenvolvimento cognitivo do ser humano. 

Para ele a aprendizagem significativa só acontece quando há mediação e esta 

possibilita a interação e a Modificabilidade. A intervenção intencional é 

imprescindível no estímulo da atividade cognitiva para que o aluno com DI possa 

construir conhecimento. 
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 Para Bins (2013), que realizou pesquisa com adultos com deficiência 

intelectual, na Educação de Jovens e Adultos, o diagnóstico existe, porém há um ser 

em desenvolvimento. Desta forma, a autora expõe a deficiência não como uma 

característica integral, mas como uma condição humana diferenciada. 

A PESQUISA 

A pesquisa teve um desenho observacional, não experimental e não 

participante uma vez que não houve interferência da observadora. Conforme afirma 

Alvarenga (2014, p. 7): “A investigação científica deve ser objetiva, não deve, 

portanto, sofrer influências do investigador ao realizar e interpretar o estudo”. 

A amostra da pesquisa foi composta por vinte alunos com idades entre 17 e 

42 anos, escolhidos por seguirem alguns critérios necessários para a execução do 

estudo como o fato de possuírem laudo de deficiência intelectual, de estarem 

devidamente matriculados no ensino regular e de frequentarem no turno oposto a Sala 

de Recursos Multifuncionais, sala onde foram realizadas as observações. 

Fizeram parte também os vinte responsáveis por esses alunos, três 

professores da EJA (Educação de Jovens e Adultos) que trabalhavam ou já haviam 

trabalhado com os alunos escolhidos para a pesquisa, sendo um professor de Língua 

Portuguesa, um de História e um de Matemática que também dava aulas de Física e 

Química, porquanto a leitura está presente em todas as disciplinas, e três professores 

da SRM que participaram das observações em atividades de leitura na referida sala. 
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Os participantes da amostra da pesquisa foram separados em três grupos 

representados por letras acompanhadas de números como medida de manutenção da 

ética exigida. Assim sendo, os alunos foram identificados com a letra A seguida de 

numeração de 1 a 20 (A1 a A20, conforme quadro 1 abaixo), para os professores da 

SRM foi utilizada a letra S com numeração até 3 (S1, S2, S3) e os professores do 

ensino regular foram nomeados com a letra R também seguida de numeração até 3 

(R1, R2, R3). Para os responsáveis não foi necessária a identificação por letra porque 

a referência utilizada foi  o aluno. 

 Quadro 1- Caracterização dos alunos participantes da pesquisa 

Aluno Idade Gênero Escolarização 

A1 34 anos Masculino Eixo V 

A2 29 anos Masculino Eixo IV 

A3 42 anos Masculino Eixo V 

A4 36 anos Masculino Eixo VII 

A5 36 anos Masculino Eixo VII 

A6 18 anos Feminino Eixo VII 
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A7 36 anos Feminino Eixo VII 

A8 23 anos Masculino Eixo VII 

A9 42 anos Masculino Eixo VII 

A10 17 anos Masculino Eixo VII 

A11 31 anos Feminino Eixo VII 

A12 24 anos Feminino Eixo VII 

A13 25 anos Feminino Eixo VII 

A14 20 anos Feminino Eixo VII 

A15 40 anos Masculino Eixo VII 

A16 31 anos Feminino Eixo VII 

A17 24 anos Masculino Eixo VII 

A18 27 anos Feminino Eixo VII 

A19 39 anos Feminino Eixo VII 



 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

76	

A20 17 anos Masculino Eixo VII 

 

Fonte: Elaboração Própria  

Em relação à sequência de tempo, de acordo com Alvarenga (2014), a 

pesquisa foi longitudinal porque necessitou de um determinado período de tempo. 

Foram necessários dois meses de observações na SRM, nos turnos matutino e 

vespertino, com sessões de mais ou menos de 40 minutos, três vezes por semana. 

As técnicas e instrumentos utilizados para a coleta de dados da pesquisa 

estavam em consonância com os objetivos e o problema que se pretendiam 

compreender. Foram: análise documental, entrevista, questionário e a observação não 

participante. 

A análise documental aconteceu através da leitura e registro de dados da 

Pesquisa Familiar constante na ficha individual do aluno da SRM. O objetivo foi 

referenciar o aluno participante, conhecendo um pouco da sua trajetória de vida. 

A entrevista realizada com o responsável teve como finalidade descobrir 

alguns aspectos relacionados ao aluno e que não constavam no documento Pesquisa 

Familiar. 

Para os professores foram realizados dois questionários. Segundo 

Alvarenga (2014), o questionário não requer a presença do pesquisador, por isso, tanto 
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os professores do Ensino Regular como os professores da SRM receberam seus 

respectivos questionários e os entregaram dentro de um prazo de uma semana. 

O questionário elaborado para os professores da Sala de Recursos 

Multifuncionais tinha como objetivo compreender como acontece o atendimento 

educacional especializado e identificar dados inerentes ao processo de leitura pelos 

alunos com deficiência intelectual na SRM. Já o questionário feito para os professores 

do ensino regular considerava aspectos acerca de como ocorre a aprendizagem do 

deficiente intelectual no ensino regular no intuito de identificar a relação da leitura 

com esse aprendizado. 

As observações aconteceram conforme período e tempo estabelecidos. 

Foram registradas em diário de campo (instrumento de uso individual do investigador) 

as situações de leitura e as atividades desenvolvidas para que estas situações 

acontecessem. Além disso, foram utilizados recursos tecnológicos como câmera 

fotográfica, gravador e filmadora, acoplados em um único instrumento, o celular. 

Foram fotografadas algumas atividades que ilustram os resultados desta pesquisa. Já 

as filmagens e as gravações serviram de subsídios para registro no diário de campo. 

RESULTADOS 

Identificou-se através da Pesquisa Familiar e da Entrevista com os 

responsáveis que além da deficiência intelectual, metade desses alunos apresentava, 

conforme laudo médico anexado à Pesquisa Familiar, outras afecções como epilepsia, 

hemiplegia, facomatoses, dentre outras, e que a maioria fazia uso de medicação 
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controlada e/ou acompanhamento com outros profissionais como neurologistas, 

psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos e terapeutas ocupacionais. Também foi 

constatada na entrevista a expectativa dos pais quanto ao desejo de seus filhos 

aprenderem a ler e a levarem uma vida independente. 

Diante das respostas dos professores da SRM ao questionário, percebeu-se 

que no AEE a prática didática com os alunos com deficiência intelectual requer uma 

postura investigativa e criativa para que seja feita a adequação de novas práticas 

pedagógicas na intenção de descobrir como esses alunos aprendem e ajudá-los a 

atingir possíveis conquistas. Foi constatado também que as dificuldades de leitura e 

interpretação eram as que prevaleciam no contexto desta sala. 

Com base nas respostas dadas pelos professores da EJA, notou-se que 

todos tinham compreensão acerca da deficiência intelectual e, embora não tivessem 

especialização na área de Educação Especial, conforme dados no questionário, os 

mesmos buscavam utilizar metodologias diferentes para abordar um mesmo conteúdo 

nas suas respectivas disciplinas. 

De acordo com as observações realizadas foi possível perceber que as 

atividades desenvolvidas na SRM eram diversificadas, lúdicas, enriquecedoras e, 

visando atender as necessidades específicas, favoreciam a aquisição e compreensão da 

leitura pelo aluno com deficiência. 

 Imagem 1: Alunos participando de um Bingo de palavras 
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Fonte: Foto da autora. 

A atividade de Bingo de palavras foi realizada por alunos que estavam em 

processo de aquisição da leitura. O professor soletrava palavra e observava se os 

alunos conseguiam identificá-la sem ajuda. Uma das estratégias mais utilizadas pelos 

alunos era a de observar a primeira letra. Entretanto, quando palavras diferentes 

iniciavam com a mesma letra os alunos solicitavam a ajuda do professor. Os alunos 

que conseguiam mais rápido perceber a presença ou ausência das palavras nas cartelas 

partiam para ajudar os que apresentavam dificuldades ou lentidão na realização da 

atividade. 

Imagens 2 e 3: Alunos realizando leitura para atividade de lógica. 
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Fonte: Fotos da autora. 

 Os problemas de lógica, muito utilizados pelos professores da SRM, 

fogem das atividades comuns, propiciam a leitura, a compreensão e o raciocínio 

lógico. Com essa atividade os professores enfatizam a leitura e a compreensão de 

comandos e enunciados. 

Outras atividades foram realizadas no decorrer das observações e eram 

sempre mediadas pelos professores que utilizavam o questionamento e a valorização 

das respostas dadas como estratégias de aprendizado. Todas as atividades tinham 

caráter lúdico e com a finalidade de ampliação de possibilidades de leitura. Assim 

fizeram parte: os jogos de quebra-cabeça com figuras para formação de palavras, a 

sequência lógica de figuras, as histórias em quadrinhos, as palavras cruzadas, os caça-

palavras, além de outros textos como as letras de músicas e problemas matemáticos. 

Constatou-se que o aluno com deficiência intelectual tem seu ritmo de 

aprendizagem, entretanto, precisa ser desafiado, incentivado a aprender. ”É necessário 

que se estimule o aluno com deficiência mental a avançar na sua compreensão, 

criando-lhe conflitos cognitivos, ou melhor, desafiando-os a enfrentá-los”(BRASIL, 

2007, p. 22). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constatou-se, principalmente através das observações, que a aquisição e 

compreensão da leitura por alguns alunos com deficiência intelectual ocorrem de 
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forma mais lenta do que as pessoas sem deficiência. De tal forma, percebeu-se que a 

diferença de ritmos também acontece em relação a outros alunos com deficiência. 

Verificou-se que os recursos e as atividades de leitura desenvolvidas na 

SRM por serem mais lúdicos, desafiadores e distintos do ensino regular, despertam 

mais interesse dos alunos. Todavia, tais atividades e recursos não responderiam por si 

só se não fossem as estratégias utilizadas pelos professores que atuavam como 

mediadores desses alunos. 

Vale ressaltar que a pessoa com deficiência intelectual também apresenta 

diferenças individuais, jeito de ser, interesses, necessidades, além das características 

próprias da deficiência, o que requer mais tempo para alguns. Também se fazem 

necessários um apoio mais intencional constante e estímulos cognitivos adequados  

através de atividades, recursos e estratégias que o provoquem para que essa 

aprendizagem se concretize. 
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RESUMO 

A indisciplina é a principal problemática da escola nos dias atuais, sendo assim 
buscou-se estudar o tema “INDISCIPLINA ESCOLAR: uma análise em sala de aula” 
com intuito de demonstrar as inúmeras dificuldades pela qual se confrontam os 
professores, familiares e delegando à escola a responsabilidade além do que lhe é 
cabível. Neste contexto o tema é de grande relevância para ser discutido e refletido no 
intuito de possibilitar meios que venham reduzir a indisciplina dos alunos em sala de 
aula. Para isso têm-se como objetivo geral análisar a indisciplina em sala de aula e os 
principais fatores que colaboram para ocorrência frequente de atos dessa indisciplina. 
Para tanto se fez necessário à utilização de referências bibliográficas através de 
embasamentos teóricos para o desenvolvimento deste trabalho. Vários foram os 
autores que serviram de base para a produção deste trabalho, dentre os quais se 
destacam: Aquino (1996), Vasconcellos (2013), Muzinatti (2014), Parrat-Dayan 
(2008). 
 

Palavra-chave: Alunos. Escola. Família. Indisciplina. Professor. 

 

ABSTRACT 

Indiscipline is the main problem of the school these days, so we sought to study the 
theme “INDISCIPLINA SCHOOL: a classroom analysis” in order to demonstrate the 
numerous difficulties faced by teachers, family and delegating to school responsibility 
beyond its proper In this context the theme is of great relevance to be discussed and 
reflected in order to enable means that may reduce the students' indiscipline in the 
classroom. For this purpose, the general objective is to analyze the indiscipline in the 
classroom and the main factors that contribute to the frequent occurrence of acts of 
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this indiscipline. Therefore, it was necessary to use bibliographical references through 
theoretical foundations for the development of this work. Several authors were the 
basis for the production of this work, among which stand out: Aquino (1996), 
Vasconcellos (2013), Muzinatti (2014), Parrat-Dayan (2008). 

Keyword: Students. School. Family. Indiscipline. Teacher. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao observar e analisar o dia-a-dia da maioria das escolas de nosso país e 

lendo relatos sobre muitos profissionais de ensino, claramente evidencia-se que a 

educação vem atravessando um período de crise. As instituições escolares enfrentam 

múltiplos problemas preocupantes, dentre elas, a indisciplina dos alunos. Pode-se 

identificar que a mesma é um dos grandes desafios a serem enfrentados pelos 

professores, que em diversas situações, não sabem como lidar perante essa questão 

que abrange a todos os envolvidos no processo educativo e que causa inúmeros 

prejuízos para o processo de escolarização. 

A indisciplina é vista como o principal obstáculo no processo ensino 

aprendizagem, prejudicando todo o trabalho dos professores, haja vista, quando se 

trata dos docentes comprometidos com a educação tem se mobilizado para vencer um 

dos maiores obstáculo que é a indisciplina. Esse transtorno vem se alastrando como 

um entrave, e está sendo vivenciado de forma muito intenso no dia a da escolar, as 

consequências oriundas da indisciplina vem exigindo medidas drásticas e urgentes 

(MUZINATTI, 2014). 
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Nos meados do século XXI, estudiosos ficaram algum tempo fazendo 

reflexões sobre o porquê as crianças daquela época eram obedientes e dessa forma se 

curvavam diante das regras e valores expostas a elas, assim como também os jovens e 

quase toda sociedade. Vive-se um momento de caos nos valores, nas regras onde 

criança, jovens e maior parte da sociedade não incorporam pra si as regras e valores. 

Devido isso, o problema é notado em quase todos os meios sociais, assim não se deve 

só refletir, mas sim buscar soluções para reduzir, sanar a indisciplina que está tomando 

conta de todos os setores de uma sociedade. Assim, fica é perceptível que a 

indisciplina provocou na sociedade, no seio familiar e em grandes proporções no 

universo escolar que é o primeiro contato social que a criança tem uma problemática a 

ser resolvida uma transformação negativa (NASCIMENTO, 2013). 

Vale destacar que a educação brasileira está caminhando para um fracasso 

total, haja vista, quando se trata da indisciplina é importante informar que não é mais 

um problema apenas das escolas públicas, agora também ela se alastra pelas privadas 

onde a mesma tem registrados muitas ocorrências relacionadas a esse problema. Nesta 

dinâmica precisa ser resolvido outro problema que se refere a questão dos pais, onde 

os mesmos culpam dilaceradamente a escola pelas indisciplinas de seus filhos. 

Enfatizando-se aqui que as leis brasileiras de educação ou qualquer outra lei que zele 

pelo cidadão valoriza muito mais os direitos que os deveres, tornando isso como um 

ponto de partida para alterar o fator da indisciplina (AQUINO, 1996a). 

Entre os principais fatores que colaboram, para crise em sala de aula estão: 

alunos descrentes e desprovidos de valores e normas éticas e morais, professores 

estressados e explorados no seu dia a dia, ensino de péssima qualidade, violência 
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física e psicológica, família ausentes e sem nenhuma contribuição significativa no 

processo, alto índice de reprovação e a evasão escolar.   

Desta forma se descarta que a indisciplina além de gerar vários problemas a 

escola também prejudica o meio social e a vida particular do ser humano. Por conta 

disso surgiu o interesse pelo tema “A INDISCIPLINA ESCOLAR: uma análise em 

sala de aula”, haja vista, atualmente essa prática proporciona um índice alto de 

reprovação, evasão e violência. Por essa razão justifica-se o interesse pela temática 

pautado em estudos bibliográficos. 

A pesquisa sobre o estudo trouxe como objetivo analisar os principais 

fatores que colaboram para ocorrência frequente de atos de indisciplina em sala de 

aula. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente estudo tratou-se de revisão de literatura, baseado em trabalhos 

já publicados. O trabalho foi construido a partir de leitura e análise de textos na 

íntegra. A revisão de literatura é um método que proporciona a síntese de 

conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos 

significativos na prática. Esse tipo de metodologia é a mais ampla, pois combina 

dados da literatura teórica e empírica, além de incorporar um vasto leque de 

propósitos.  

Sendo assim, os dados obtidos foram configurados por meio das seguintes 

etapas: estabelecimento do objetivo da revisão de literatura, critérios para a seleção 



 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

88	

das amostras, definição das informações a serem extraídas dos estudos publiados, 

análise dos resultados, apresentação e discussão dos resultados. 

A coleta de dados ocorreu com a busca bibliográfica on-line, onde foram 

encontrados 13 estudos que condiziam com o tema proposto, a partir da utilização dos 

descritores: alunos, escola, família, indisciplina e professor. Excluiu-se os estudos que 

não estavam na integra e na língua estrangeira. 

 

A INDISCIPLINA ESCOLA 

 

Indisciplina pode ser definida e conceituada através de discussões entre 

pais, professores, agentes educativos, gestores, diretores, ou seja, com todo o Universo 

Escolar da Educação Básica, Técnico e Superior. Dessa forma, desencadear ações para 

trabalhar com esses discentes indisciplinados visando novos desafios no ambiente 

escolar. 

Mas, entretanto, infelizmente as concepções sobre indisciplina estão bem 

longe de chegarem a um único conceito, haja vista, ser uma problemática de tamanha 

complexidade que precisa muito ainda de pesquisas para contribuir na solução do 

grande número de ocorrências em sala de aula. 

Conforme Sousa (2010) quanto maior a disparidade de conceituação do 

termo indisciplina, com certeza maior será o êxito, em solucionar o problema, haja 

vista, cada ocorrência tem uma origem diferente. Assim pode-se dizer que o problema 

da indisciplina se manifesta em determinada situação, porém não da mesma forma e 

dependendo do meio que ocorre se tem uma solução especifica para cada caso. 
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O conceito de indisciplina, como toda criação cultural, não é estático, 

uniforme, nem tampouco universal. Ele se relaciona com o conjunto de valores e 

expectativas que variam ao longo da história, entre as diferentes culturas e numa 

mesma sociedade (AQUINO 1996b, p.19).  Indisciplina procedimento, ato ou dito 

contrário à disciplina; desobediência, desordem, rebelião. (Dicionário Aurélio). 

Para Parrat-Dayan (2008, p.16), “A indisciplina é um problema sério, ela 

não tem forma e segue diferentes caminhos: falar, jogar papeizinhos, não estudar, não 

escutar etc.”. Porém,  Aquino (1996, p.20), ressalta que, existe professor que tem 

receio de encarar a sala de aula, não apenas por temerem não ensinar da forma 

adequada, mas, sobretudo por não terem certeza quais tipos de tratamento receberão 

por parte dos alunos indisciplinas, pois já trazem de casa uma bagagem de valores e 

regras distorcidas que dificultam com certeza o relacionamento, a interação e o 

processo de ensino aprendizagem.  

A  temática  indisciplina na escola tem sido realmente bastante complexa, 

haja vista, ocorrem muitas causas neste contexto, suas ações desencadeiam uma série 

de fatores, os quais são trabalhados de maneira pedagógica no projeto ensino 

aprendizagem, buscando sempre a melhor solução dos problemas relacionados à 

indisciplina no ambiente escolar. 

Entretanto, acredita-se que o principal fator desencadeador da indisciplina 

das crianças e adolescentes, seja a falta de um maior convívio com os pais, com a 

família que com a contemporaneidade teve que sair pra trabalhar fora, no caso a mãe 

também, houve um aumento considerável no comportamento inadequado nos meios 

sociais, incluindo a principal instituição depois da família a escola, isto levou-a cada 

vez omissão da educação dos filhos, assim o pai, a mãe também tornou-se ausente. E 



 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

90	

com isso precisam deixar os filhos na maioria das vezes sozinhos ou ainda sobre 

responsabilidade dos irmãos mais velhos, e existem ainda aqueles que são criados 

pelos avós, tios, ou desde cedo em adentram em creches.  

Estes são os maiores fatores de indisciplina, assim os filhos vão crescendo 

sem regras comprometendo de forma impactante a educação dos alunos e o respeito 

dos mesmos pelas regras escolares. Quando se pensa em indisciplina, logo se pensa 

em desrespeito aos valores éticos e morais das escolas, causando um impacto negativo 

no processo ensino aprendizagem, pois sempre estamos vendo através de reportagens 

por meio das mídias casos de indisciplina que chegam ao extremo da tolerância 

pedagógica, e ainda as escolas realizam estudos voltados para o desenvolvimento de 

ações que combatam este mal no universo escolar. 

Muzinatti (2014, p. 32) afirma que a indisciplina em sala de aula está 

pautada a alguns significados como ousadia, criatividade, inconformismo ou 

resistência às preceitos e princípios determinados pelos docentes. É evidente que as 

obrigações ocasionam reações contrárias, ou seja, alunos insatisfeitos com a situação 

imposta pelo autoritarismo praticado por alguns professores levam os mesmos a 

reagirem de forma indesejável e descontrolada. 

Hoje é bastante comum assistir essa retórica, onde o aluno descontrolado 

tem atitude inadequada dentro de sala de aula levando pondo em risco a postura e 

disciplina do professor, muitos deles chegam cometer loucura. Para Garcia (1999; 

2002) classifica indisciplina como negação, divergência ou não reprodução, por parte 

dos discentes, em relação às propostas oportunizadas pela instituição escola. 

Alguns professores em seus discursos abordam que a indisciplina em sala 

de aula, se dar de acordo com o que se sucede durante a prática pedagógica, ou seja, o 
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uso contínuo do celular, sem uma finalidade pra o processo de aprendizagem, seja 

para falar ou para ouvir música, outro fator agravante é o entra e sai da sala de aula na 

hora que acha que deve a forma que tratam o professor, como se o mesmo fosse mais 

um colega de classe, não respeitando os limites impostos pelo docente. 

Sendo assim, cada professor deve desenvolver seu método de conversação, 

para que possa dialogar de forma clara com seus educandos, administrando cada passo 

de seu ensino. Entende-se que a indisciplina deve mesmo ser trabalhada buscando 

desenvolver no aluno o fator de conhecimento, o qual se constitui em um dos 

principais instrumentos na formação para que um cidadão compreenda o mundo, e 

compartilhe as experiências diversas e reelabore suas próprias experiências na prática 

pedagógica educacional (NASCIMENTO, 2014). 

A indisciplina é vista como o principal obstáculo no processo ensino 

aprendizagem, prejudicando todo o trabalho dos professores, haja vista, quando se 

trata dos docentes comprometidos com a educação tem se mobilizado para vencer um 

dos maiores obstáculo que é a violência dentro de sala de aula que torna cada vez mais 

impossível de lidar. Esse transtorno vem se alastrando como um fenômeno, e está 

sendo vivenciado de forma muito intenso no dia a da escolar, as consequências 

oriundas da indisciplina vem exigindo medidas drásticas e urgentes (MUZINATTI, 

2014). 

 

A NATUREZA DA INDISCIPLINA E SUAS MANIFESTAÇÕES 

 

Um indivíduo pode ser considerado indisciplinado a partir do momento que 

o mesmo se nega a cumprir as leis, normas e regras. Em todo ambiente social de uma 
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sociedade é necessário que se cumpra os itens acima citados, haja vista, será comum o 

que é incomum, dentre elas a indisciplina onde o índice se encontra com um valor 

estatístico muito alto em todos os espaços seja no institucional, empresarial em casa e 

até em um ambiente de lazer. Diante dessas circunstâncias o indivíduo é estimulado a 

assumir comportamentos conforme lhe é exigido, porém sabe-se que as vezes existem 

alguns que são acometidos de desvio de comportamento e estes podem até serem 

violentos, cujo comportamento foge dos padrões comuns existentes. Em vista disso 

surgem duas teorias de fundamental relevância que esclarecem de forma semelhante à 

indisciplina que corre nas veias do indivíduo. 

A primeira destaca que a indisciplina é natural qualquer  indivíduo inserido 

em uma sociedade e segundo a ciência está no DNA de cada um, dessa forma é de 

extrema importância relatar que infelizmente não está oculto e por essa razão é dever 

da sociedade em unido com a educação e a cultura dominar-se, conter, travar e 

amenizar os impulsos antissociais que em alguns momentos é quase impossível 

mantê-los sobre controle. (NASCIMENTO, 2014). 

A segunda teoria é a mais antiga entre os filósofos, psicólogos e a religião, 

que o ser humano é como uma folha em branco que aos poucos vai sendo preenchida 

com inúmeros estímulos bons e ruins que conforme a origem dos mesmos formam os 

indivíduos, que com o tempo vai determinar o que cada homem vai ser e de acordo 

com a primeira, está em nosso código genético fazendo parte de nossa natureza, ser 

moldados por terceiros. (NASCIMENTO, 2014). 

Assim entre as duas teorias acima destacadas existem uma infinidade delas 

que arriscam de um jeito ou de outra articular o inato com o adquirido, o biológico 

com o social, levando a reflexão de que a indisciplina de uma forma geral é a maneira 
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que se tem para romper as normas estabelecidas. O ser humano também tem o poder 

de transformar o negativo em positivo quando se utiliza de práticas mais criativas, 

renovadoras e dinâmicas, faz parte da natureza do indivíduo buscar soluções para os 

problemas existentes. 

A escola deve refletir sobre o que é mais relevante no momento, para poder 

sanar a problemática da indisciplina que tem provocado sérios conflitos em sala de 

aula. É relevante que a escola priorize conceitos que superem suas muralhas e envolva 

a sociedade e traga para a escola estratégias, motivação que venha atenuar a 

indisciplina.  Nascimento (2014) em seus questionamentos ressalta que existem 

inúmeros fatores para a indisciplina sendo os principais de acordo com sua concepção 

são problemas de ordem psiquiátrica, distúrbios neurológicos que são os 

comportamentos inadequados perante a sociedade. 

Conforme Weber (2009) ressalta é necessário observar em que condições 

os alunos apresentam alguns comportamentos e não porque eles a praticam. É 

fundamental que este fato seja investigado, pois ocorrem diversos fatores específicos 

que levam ao aluno, ao individuo terem comportamento inadequado. Podendo dessa 

forma buscar soluções.  

As escolas de hoje precisam se adequar a nova realidade que a educação 

brasileira está vivendo, onde estas devem educar, instruir, socializar e preparar seus 

alunos para ser um cidadão, que possa atuar na sociedade de forma que venha atender 

e respeitar as normas, leis e regras que permeiam a sociedade. Pois sabe-se que a 

Escola é a base de formação para o exercício da cidadania e que o indivíduo não nasce 

indisciplinado, porém o meio que vive pode ser um instrumento para desencadear 

atitudes indisciplinares e violentas. Portanto é basilar trabalhar de forma diferenciada 
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com práticas pedagógicas atraentes que levem o aluno a ter gosto pela aprendizagem 

(MELO, 2010). 

Nascimento (2014) destaca que é preciso levar metodologia que 

mantenham os educandos ativos, como, atividades desafiadoras que leve ao aluno a 

troca de concepções, atividades que envolvam movimentos físicos na hora do 

intervalo, aulas práticas, fazer os mesmos se envolverem com os conteúdos 

trabalhados, realizações de exposições artísticas, seminários temáticos, mesas 

redondas e de leitura, trabalhando com a prevenção e a reduzindo assim o problema 

indisciplina. 

 

INDISCIPLINA: desafios em sala de aula 

 

A escola é o espaço de aprendizagem que contribui para que o sujeito possa 

dominar saberes recebidos em sala de aula e aplicá-los em seu desenvolvimento  

humano por toda vida, pois ela é um produto histórico que surgiu da necessidade 

social em dominar os saberes e a cultura já produzida pela humanidade. Assim, 

entende-se que dominar saberes, vem para construir a emancipação humana, portanto 

precisa-se ter neste contexto educacional, alunos comprometidos e que queiram 

transformar sua própria realidade. 

O cotidiano escolar, que questiona os problemas dos alunos em sala de 

aula, enxerga como consequência a não aprendizagem e por isso é importante 

compreender que a indisciplina pode instalar-se com fundamento em bases 

diversificadas, que abrangem desde questões socioculturais e econômicas, até mesmo 
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os fatos políticos ou as ações da gestão escolar, refletindo no comportamento do aluno 

em sala de aula e nos diferentes espaços pedagógicos ou sociais.   

Assim ao tratar da indisciplina do aluno, se faz necessário refletir sobre a 

ação do professor, que também pode estar permeada por ações que deixam transcorrer 

indisciplina, principalmente quando os alunos observam falta de compromisso com o 

fazer pedagógico, propiciando no contexto escolar desafios que muitas vezes nos 

deixam sem condições de aprendizagem. 

Segundo Vasconcellos (2013, p. 245), “enquanto o desrespeito do aluno, 

normalmente, é explícito, o desrespeito do professor é camuflado, é sutil”. Neste 

contexto, entende-se que os desafios diante da indisciplina são muitos, pois o 

desrespeito do professor se camufla ao transmitirem uma aprendizagem insignificante 

ao aluno, com práticas pedagógicas sem êxito, tornando o ambiente escolar 

desagradável. Com isso as ações indisciplinares dos alunos, são  enfrentamentos 

explícitos que reluz em descontentamento diante do que está recebendo em sala de 

aula.  

O posicionamento do aluno em sala de aula apresenta também os reflexos 

do convívio em seu grupo familiar ou social, por outro lado as ações de indisciplina 

vivenciadas na escola podem vir a reforçar o comportamento indesejado, também no 

seio das relações familiares e até mesmo diante da práxis pedagógica dos professores.  

Nesse contexto, não apenas a reprimenda a indisciplina, mas também o reforço de 

atitudes positivas, pode vir a ser um fator de importante e motivador para que a 

indisciplina não ocorra, possibilitando que o aluno espelhe-se em boas condutas, e 

assim assuma uma postura mais adequada, superando as frustrações e os conflitos, 

estabelecendo com isso metas e objetivos para uma atuação coerente na realidade. 
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Assim, deve ser despertada no aluno a motivação para aprender e agir de 

forma responsável na realidade, ao passo que os elementos motivadores que envolvem 

desde a metodologia aplicada em aula até a forma como o professor se posiciona 

perante as situações do dia a dia, pode ser o alicerce para a superação da indisciplina.  

Acredita-se que o professor pode contribuir significativamente com atitudes reflexivas 

e conscientes, mas há a necessidade de aperfeiçoar-se constantemente, considerando 

que sua função é ser um agente ativo na aprendizagem, atuando como “sujeito de 

transformação” (Vasconcellos, 2013.p. 239). 

A prática pedagógica também deve abranger discussões de questões 

críticas, como a indisciplina em sala de aula, para que os envolvidos no processo 

possam modificar o contexto e melhorar o processo do ensino-aprendizagem, 

estabelecendo metas de superação e assim, através de uma ação reflexiva possam 

buscar a confiança e respeito entre alunos e professores. É preciso considerar que a 

sala de aula é um ambiente de construção do saber, portanto o papel do corpo docente 

deve expressar o comprometimento de construir novas estratégias e ampliar novos 

conhecimentos. 

Desta forma, a escola além de promover conhecimentos científicos é 

também o lugar que traz sempre o momento oportuno de se promover valores 

humanos aos alunos. Deste modo, urge envolver a necessidade de reflexão o 

envolvimento coletivo a sua influência quanto às regras e normas estabelecidas, bem 

como o seu papel na construção do Projeto Político Pedagógico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa tem como ponto de partida uma análise no campo 

bibliográfico apresentando o contexto sobre indisciplina, onde a mesma é vista como 

uma atitude de total desrespeito ao cumprimento de regras, as quais são construídas 

para direcionar e orientar a convivência de um grupo, de um meio social.  Entretanto 

esta pesquisa oportunizará a se ter um entendimento melhor sobre tal temática, onde 

através das leituras realizadas relacionadas durante o processo de desenvolvimento do 

estudo, foi possível entender quais caminhos mais propicio para se obter indivíduos 

com comportamentos fora do padrão exigido. Assim durante as leituras bibliográficas 

foi possível acompanhar a indisciplina no âmbito escolar de forma mais clara e como 

esses alunos apresentam suas rebeldias e as inúmeras causas que proporcionam 

atitudes inadequadas. Sabe-se então que estes tipos de comportamentos dificultam o 

bom andamento em sala de aula e consequentemente o processo de ensino e 

aprendizagem. 

É relevante destacar neste espaço que a grande maioria dos alunos que 

apresentam comportamentos diferentes, ou seja, que não se adequam as regras de um 

recinto pertence a famílias de baixa renda, de pais agressivos, de família desajustadas, 

que não valorizam os bons costumem e nem dão exemplos de boa convivência.   

Entretanto, o profissional da área deve buscar resolver a situação de indisciplina 

levando metodologias diversificadas, também criar estratégias de aproximação dos 

pais, analisar a realidade de cada um e assim intervir com práticas educativas para 

tentar sanar ou amenizar a situação. 
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Segundo alguns estudiosos da área, esta postura de mudança atenua o mau 

comportamento dos alunos principalmente se esse profissional utilizar em seu dia a 

dia escolar metodologia ativa na sua prática pedagógica de trabalho que elevem a 

autoestima dos alunos envolvidos no contexto. Ao se trabalhar o paradoxo de 

indisciplina no contexto escolar, referencia-se que a escola deve estar voltada para 

exercer sua tarefa, preparando o aluno para as inúmeras situações que vai enfrentar na 

vida, mostrando sempre que o mesmo pode e deve ser extremamente ativo e capaz de 

produzir novos conhecimentos respeitando regras e se comportando em sala de aula e 

por consequência na escola.   

Enfatiza-se então que manter a disciplina no universo da escola e 

especificamente em sala de aula está cada vez mais complicado, pois os alunos não 

respeitam as regras nem escola e nem mundo que o cerca, trazendo com eles os maus 

comportamentos do seio familiar, a desobediência, a agressividade. Atualmente, o 

comportamento dos alunos é completamente diferente de alguns anos atrás, nesta 

perspectiva deve-se elucidar o problema de forma amigável, pois as causas que os leva 

a ter estes tipos de comportamento são as mais diversas e foram discutidas neste 

estudo. 

E por fim, acredita-se que dentro da sala de aula o clima deve estar voltado 

para a liberdade e para a tolerância, onde professores e alunos tomem consciência dos 

seus próprios valores, agindo sempre em constante sintonia. Transformando todas as 

ações pedagógicas em autonomia conduzindo o aprendizado voltado para a 

autodisciplina, tanto na escola quanto no meio familiar. 
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CONTRIBUIÇÕES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA FORMAÇÃO 
INICIAL DO PROFESSOR: NARRATIVAS DAS VIVÊNCIAS E 

EXPERIÊNCIAS DOS EX-ESTUDANTES DO 4º ANO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

Inês Florinda Luís Buissa Baluta-Ph.D5 
Xavier Alfredo da Silva Futi-Ph.D6 

Resumo 
O presente estudo destaca a importância das Práticas Pedagógicas na formação inicial 
dos estudantes do curso de licenciatura em Ensino da Matemática do Instituto 
Superior de Ciências da Educação de Cabinda da Universidade Onze de Novembro, 
visto ser através das mesmas que os estudantes têm o primeiro contacto com a 
realidade escolar. Este trabalho teve como objectivo analisar as narrativas produzidas 
por meio de entrevistas dirigidas aos licenciandos do curso referido acima, e nele 
ressaltamos as vivências e experiências dos licenciandos nas Práticas Pedagógicas7 e 
as contribuições destas na formação inicial dos professores. A pesquisa foi de natureza 
qualitativa e para a coleta dos dados utilizamos a entrevista estruturada. A 
investigação evidenciou que as Práticas Pedagógicas possibilitam a aproximação dos 
licenciandos da realidade em que atuarão futuramente, contribuindo 
significativamente para sua formação inicial e ampliando sua visão sobre o processo 
de ensino-aprendizagem da Matemática. 
Palavras-chave: Prática Pedagógica; Formação inicial; Estudantes do curso de Ensino 
da Matemática. 
																																																													
5 Doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais (Belo Horizonte, MG, Brasil) e professora do 
Departamento de Ensino e Investigação de Matemática do Instituto Superior de Ciências da Educação da 
Universidade Onze de Novembro (Cabinda, Angola). Cabassango,s/nº.E-mail:maniflor2002@yahoo.com.br  
6 Doutor em Ciências da Educação pela universidade San Lorenzo (UNISAL, Paraguay), Mestre em Educação 
Primária, pela Atlantic International University (AIU/USA), Licenciado em Ensino da Matemática, pela 
Universidade Agostinho Neto (UAN) Angola. Docente na categoria de professor auxiliar, no Departamento de 
Ensino e Investigação em Pedagogia. Lecciona as cadeiras de Metodologia de investigação Científica, Metodologia 
de ensino da Matemática, Seminário de educação primária, Metodologia de Ciências da Natureza, Práticas 
Pedagógicas, Matemática, Ética Profissional e Metodologia de ensino de Geografia. É docente nas Universidade 11 
de Novembro, Instituto Teológico Charles Harvey em Angola-ITECHA, Instituto Superior Politécnico de Cabinda-
ISPCAB. É autor de vários artigos em algumas revistas  e livros. E-mail: xasfuti@yahoo.com.br  
7 No presente trabalho, consideramos estágio como sinônimo de Prática Pedagógica. 
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CONTRIBUTIONS OF PEDAGOGICAL PRACTICES FOR INITIAL 

TEACHER TRAINING: NARRATIVES OF THE EXPERIENCES FROM 
FORMER STUDENTS OF THE 4TH YEAR MATH TEACHING 

UNDERGRADUATE COURSE 
 
Abstract 

The present study highlights the importance of Pedagogical Practices in the initial 
formation of the undergraduate students in Mathematics Teaching at the Higher 
Institute of Educational Sciences of Cabinda at November 11th University, as it is 
through them Students have first contact with the school reality. This work aimed to 
analyze the narratives produced through interviews directed to the undergraduates of 
the course mentioned above, and we highlight the experiences of the undergraduates 
in Pedagogical Practices and their contributions in the initial formation of teachers. 
The research was qualitative and for data collection we used the structured interview. 
The research evidenced that the Pedagogical Practices make possible the 
approximation of the undergraduate students to the reality in which they will act in the 
future, contributing significantly to their initial formation and broadening their vision 
about the teaching-learning process of Mathematics. 
 

Keywords: Pedagogical Practice; Initial formation; Mathematics Teaching students 

 

Introdução 

A Prática Pedagógica se constitui como uma oportunidade de 

relacionar a teoria e prática, vivenciada no dia a dia escolar. Este trabalho consiste em 

relatar as experiências e vivências na Prática Pedagógica e destacar as contribuições 

desta na formação inicial dos ex-estudantes do 4º ano do curso de Licenciatura em 
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Ensino da Matemática do Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED)8 de 

Cabinda9 da Universidade Onze de Novembro (UON)10. A Prática Pedagógica é 

indispensável para a formação de docentes nos cursos de formação de professores do 

ISCED, sendo um processo de aprendizagem necessário ao futuro profissional. Ela 

tem como objectivo preparar o profissional para os desafios da futura carreira de 

formação acadêmica para que o futuro professor tenha consciência e clareza do que 

enfrentará no seu dia a dia escolar.  

No processo de estágio, os estudantes são submetidos ao contacto 

directo com o ambiente que atuarão, a fim de conhecerem a realidade sociocultural da 

mesma, e dá a possibilidade de os estudantes vincularem a teoria e a prática e fazerem 

uma reflexão crítica da mesma. Tudo o que o licenciando vivencia nas Práticas 

Pedagógicas, lhes permite fazer uma relação da sua formação e seu cotidiano com a 

realidade experimentada na sala de aula. A realidade da sala de aula é uma 

oportunidade para o estudante reelembrar e refletir sobre as teorias que lhe foram 

ensinadas nas disciplinas acadêmicas, visto que ser professor “requer saberes e 

conhecimentos científicos, pedagógicos, educacionais, sensibilidade, indagação 

teórica e criatividade para encarar as situações ambíguas, incertas, conflituosas e, por 

vezes, violentas, presentes nos contextos escolares e não escolares” (PIMENTA; 

LIMA, 2009, p.15). Por isso, as Práticas Pedagógicas são para o estudante uma 

																																																													
8 O ISCED de Cabinda é uma instituição vocacionada a formação de professores e possui sete cursos: Ensino de 
Biologia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Pedagogia e Psicologia. Foi criado em 1998 no 
Centro Universitário de Cabinda, a partir da criação do ISCED do Lubango/ Huíla, pelo Decreto n.º 95/80 de 30 de 
Agosto. 
9 É um enclave que faz parte das 18 províncias de Angola, esta localizada na região norte do país. Possui quatro 
municípios, sendo que a capital recebe o mesmo nome. Tem uma população de 801.374 habitantes e uma área 
territorial de 1 283 Km². 
10 Esta universidade foi criada a luz do Decreto n.º 5/09 de 7 de Abril de 2009. 
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oportunidade única para formação profissional e devem ser realizadas com 

determinação, comprometimento e responsabilidade. 

Para esclarecer ainda mais as afirmações anteriores é importante 

dizer que “a prática pedagógica constitui um tipo de acção social específico, sobre o 

qual o professor deve reflectir de forma individual e colectivamente de maneira 

permanente para convertê-la em uma verdadeira praxe pedagógica” (SANTOS et 

al,2006 apud FUTI; GONZALES, 2017, p.230). 

A pesquisa teve como questão norteadora: como foram as vivências 

dos licenciados nas Práticas Pedagógicas e quais as contribuições das mesmas para 

formação inicial do professor? Com o fito de responder a questão de pesquisa, 

contamos com as vozes de ex-estudantes do 4º ano do curso de licenciatura em Ensino 

da Matemática do ISCED de Cabinda, em situação de Prática Pedagógica numa escola 

de ensino médio. Destarte, entrevistamos seis ex-estudantes do 4º que relataram suas 

percepções, experiências, vivências sobre as Práticas Pedagógicas, considerando a 

entrevista como “um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de 

natureza profissional (LAKATOS; MARCONI, 1993, p.195-196). As entrevistas para 

a presente investigação foram realizadas tendo em conta um roteiro preestabelecido, 

como veremos mais adiante. 

 

A Prática Pedagógica ou Estágio no curso de licenciatura em Ensino da 
Matemática do Instituto Superior de Ciências da Educação de Cabinda 
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A Prática Pedagógica é uma actividade curricular que possibilita ao 

licenciando adentrar no ambiente aonde irá actuar futuramente. Segundo Formosinho 

(2009, p. 98), a mesma é uma “componente curricular da formação profissional de 

professores cuja finalidade explícita é iniciar os alunos no mundo da prática docente e 

desenvolver as competências práticas inerentes a um desempenho docente adequado e 

responsável”.  

É imprescindível assinalar que a Prática Pedagógica é de carácter 

obrigatório nos cursos ministrados no ISCED de Cabinda, e não é excepção no curso 

de licenciatura em Ensino da Matemática, constando da matriz curricular de todos os 

cursos. São praticadas nas escolas do ensino geral sediadas no município sede da 

província de Cabinda. É um processo importante para o crescimento profissional do 

futuro professor, visto que possibilita que os conhecimentos teóricos aprendidos nos 

cursos sejam exercidos na prática, e permite um intercambio entre o ISCED e as 

escolas do ensino geral onde os estudantes realizam a sua Prática Pedagógica ou 

estágio curricular. Merece ser destacado, que segundo Artigo 31º do regulamento de 

estágios curriculares da UON, considera-se  

“estágio curricular o desempenho de actividades técnicas-científicas 
sob supervisão, realizadas por estudantes, de acordo ao plano 
curricular do seu curso, visando a aplicação dos conhecimentos 
teóricos e/ou práticos desenvolvidos na sua área de formação 
acadêmica” (UON, 2012, p.17). 

Ainda tendo em consideração o mesmo regulamento, na secção I de 

seu Artigo 32º verifica-se que:  

1. O estágio tem como objectivo proporcionar ao estudante a 
oportunidade de consolidar e aplicar os conhecimentos acadêmicos 
em situações de prática profissional, criando a possibilidade do 
exercício e aprimoramento de habilidades;  
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2. Tem ainda como objectivo, incorporar atitudes práticas no 
estudante, levando-o a adquirir uma visão crítica no domínio da 
actuação profissional (UON, 2012, p. 17). 

Assim, tendo em conta a citação acima, os estudantes do curso de 

Licenciatura em Ensino da Matemática realizam o estágio curricular ou Prática 

Pedagógica de modo a solidificarem e reafirmarem sua escolha como futuro professor 

de Matemática. 

No curso de Licenciatura em Ensino da Matemática, a Prática 

Pedagógica é ministrada no quarto ano do curso, e segundo o Decreto Executivo n.º 

590/17 que cria 7 cursos de graduação no Instituto Superior de Ciências da Educação 

da Universidade 11 de Novembro, que confere o Grau Académico de Licenciatura e 

aprova os planos de estudo dos Cursos criado, a Prática Pedagógica é uma disciplina 

anual, com um total de 192 horas. A admissão nesta disciplina, “é feita mediante 

inscrição, e é condicionada pela aprovação em todas as Disciplinas e Seminários do 

plano curricular, respeitando as especificidades de cada curso” (UON, 2012, p. 17). 

No final do curso, é orientado que cada estudante faça a entrega de 

um relatório onde relatam suas vivências e experiências adquiridas no estágio. Essas 

vivências e experiências constituem para os licenciados um espaço para iniciar a sua 

pesquisa para o trabalho de monografia11, sendo a “experiência é o que nos passa, o 

que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que 

toca” (LARROSA, 2016, p.18). Desta feita, no curso em estudo, as Práticas 

Pedagógicas são uma mediação entre os conhecimentos adquiridos no curso e os 

trabalhos realizados nas escolas do ensino geral, sendo que a teoria e prática são 

																																																													
11 Os estudantes dos cursos ministrados no ISCED têm a obrigação de elaborar um Trabalho de Fim de Curso ou 
monografia para a obtenção do título de licenciado. 
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indissociáveis e possibilitam o amadurecimento pessoal e profissional. Para reforçar 

os argumentos anteriores os autores Futi e Gonzales (2017, p.231) no seu artigo 

publicado sobre as práticas pedagógicas  afirmam que “ as Prática Pedagógicas para o 

instituto superior  de ciências da educação é um processo didáctico-investigativo onde 

os estudantes do 3º ,4º e 5º ano regular e pós-laboral exercem e enriquecem o seu fazer 

e saber pedagógico por meio da localização de campos problemáticos” 

  

Os caminhos da pesquisa 

Tendo como foco os relatos das experiências vivenciadas pelos ex-

estudantes estagiários do 4º ano do curso Licenciatura em Ensino da Matemática, a 

pesquisa foi de cunho qualitativo que privilegia, “essencialmente, a compreensão dos 

comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação” (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p.16). No entanto, produzimos e interpretamos os dados a partir da 

modalidade qualitativa que “lida e dá atenção às pessoas e às suas idéias, procura fazer 

sentido de discursos e narrativas que estariam silenciadas” (D´AMBROSIO, 2012, p. 

21). Na pesquisa qualitativa existem diversas formas12 de coletar os dados, sendo a 

entrevista como uma delas. Deste modo, servimo-nos de relatos gerados por meio de 

entrevistas para a produção dos dados. A entrevista trata-se de uma conversa a dois 

com a fim de alcançar os objectivos, e “é utilizada para recolher dados descritivos na 

linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente 

uma idéia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo” 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 134). 

																																																													
12 As mais comuns são os grupos focais, etnografia, observação. 
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No entanto, optamos por entrevistar seis ex-estudantes do curso de 

licenciatura em Ensino de Matemática que realizaram seus estágios no ano lectivo 

2018 no Instituto Médio de Economia de Cabinda (IMEC), que tiveram como 

supervisor de estágio os pesquisadores do presente estudo. O estágio foi desenvolvido 

nas turmas da 10ª a 12ª classe no período matinal. As entrevistas foram realizadas em 

dias, horas e locais diferentes, sendo que algumas delas foram realizadas nas 

instalações do ISCED e outras nas residências dos colaboradores. Todas as entrevistas 

foram realizadas no mês de Novembro e Dezembro do ano 2018. Antes da realização 

das entrevistas, fizemos saber aos estudantes sobre os objectivos da pesquisa, 

entregando a eles um roteiro pré-estabelecido (quadro 1). Foi imprescindível, durante 

a realização das entrevistas, que tomássemos o devido cuidado e atenção, 

considerando que o entrevistador deve possuir: “interesse e respeito pelos outros como 

pessoas e flexibilidade nas reações em relação a eles; capacidade de demonstrar 

compreensão e simpatia pela opinião deles; e, acima de tudo, disposição para ficar 

calado e escutar” (THOMPSON, 1992, p.254). Em seguida, apresentamos o roteiro 

das entrevistas. 

  

Quadro 1: Roteiro das entrevistas aplicadas aos ex-estudantes da disciplina Prática 

Pedagógica 

Como te chamas? Onde e quando nasceste? 

Em que ano ingressaste no ISCED? 

Em qual escola realizaste a Prática Pedagógica? E com que classe? 

Como foi a receptividade do professor da turma e dos alunos? 
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Como era a sua relação com os alunos. Qual o nível de entendimento dos alunos 

quanto aos conteúdos matemáticos? 

Qual foi o maior desafio e que notaste durante a Prática Pedagógica? 

Quais foram às principais actividades desenvolvidas na Prática Pedagógica? 

Comente os aspectos da Prática Pedagógica que foram mais significativos para a sua 

formação profissional. 

Qual a contribuição da Prática Pedagógica para a formação inicial de professor? 

Quais foram às experiências vividas no estágio? 
Fonte: elaborado pelos autores da investigação 

 

As entrevistas foram transcritas, e após esta fase, procedemos à 

leitura das seis narrativas dos colaboradores. Suas falas estavam carregadas de eventos 

importantes e ricas de experiências vivenciadas no estágio. Os estudantes são do sexo 

masculino, com idade compreendida entre os 23 e 28 anos.  Todos são naturais da 

província de Cabinda e ingressaram no curso no ano 2015. Optamos em ocultar os 

nomes dos colaboradores e substituímos pela letra E, e por serem seis ex-estudantes os 

nomes vão de E1 a E6. Convém esclarecer que no momento da análise das narrativas, 

respeitamos as idéias e opiniões dos entrevistados acerca das respostas as perguntas do 

roteiro. 

 

Vivências e experiências dos ex-estudantes nas Práticas Pedagógicas e 
contribuições destas na formação inicial de professores 
 

As Práticas Pedagógicas constituem um papel central na formação 

inicial do professor. Elas são de capital importância porque possibilitam que aos 
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licenciandos tenham o primeiro contacto com o ambiente que escolar. A Prática 

Pedagógica é um espaço de aprendizagem: 

“que visa, em termos formais, a aprendizagem das competências 
básicas para o desempenho docente, aqui entendidas como a 
capacidade de mobilização dos saberes necessários para a resolução 
dos problemas colocados pela prática docente no quotidiano das 
escolas” (FORMOSINHO; NIZA, 2009, p. 129). 

Diante do que foi exposto, podemos perceber que a Prática 

Pedagógica é um momento em que o futuro professor obterá subsídios necessários que 

lhe auxiliarão posteriormente em sua prática docente. Portanto, só é possível obter 

esses conhecimentos se o estagiário fizer reflexões críticas e constantes sobre a ação 

docente.  

Neste estudo, objectivamos analisar as narrativas produzidas por 

meio de entrevistas dirigidas aos licenciandos do curso de licenciatura em Ensino da 

Matemática. Para subsidiar o cumprimento dos objectivos traçados, realizamos seis 

entrevistas a ex-estudantes do curso de Ensino da Matemática do ISCED de Cabinda. 

A apresentação dos resultados ocorreu de forma temática, dando ênfase para as 

questões figuradas no roteiro acima referido. 

Quanto à pergunta sobre a receptividade do professor da turma e dos 

alunos, os entrevistados responderam: 

De facto fomos bem recebidos quer por parte dos alunos e dos 
professores e uma vez que somos jovens os alunos tendem a 
estarem mais acomodado. (...) me senti em casa e a vontade para dar 
as aulas nesta instituição escolar (E1). 

Graças a Deus, éhh… o professor da turma me recebeu muito bem, 
os alunos também por sua vez receberam bem com toda sua vontade 
e fomos trabalhando pela graça de Deus (E2). 
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A princípio é de agradecer imenso, fomos bem recebidos todos nós 
e graças a Deus. Todos os estudantes que trabalharam com aquele 
professor estão gratos por calhar com aquele professor, é um 
professor tão aberto, é um professor que sempre acompanhou os 
estagiários e graças a Deus nos deu uma boa liberdade para 
participar planificação e de facto, ele para mim serviu como um pai 
(E4). 

A receptividade por parte do professor foi calorosa e na parte dos 
alunos também (E5). 

Graças, mais graças a Deus mesmo, foi uma mil maravilhas porque 
souberam respeitar e compreender aquilo que a gente estava prestes 
a fazer lá (E6). 

Os estudantes relataram que foram muito bem recebidos na escola 

onde realizam os seus estágios. Nas respostas podemos verificar certa satisfação 

quanto às boas vindas que foram dadas a eles. 

Quanto a relação dos estágiarios com os alunos e o seu nível de 

entendimento frente ao ensino da Matemática, os colaboradores argumentaram: 

A minha relação relativamente aos alunos foi boa, uma vez que os 
alunos sempre preferiam estar comigo em relação ao professor 
titular porque até pude ouvir deles, que na verdade as minhas aulas 
eram mais claras em relação a do professor deles (E1). 

O nível de assimilação por parte dos alunos era praticamente alto, 
médio e baixo. Em todas as salas sempre encontramos estas 
questões, mas graças á Deus fomos superando, na sua maioria 
ultrapassaram essas dificuldades (E2). 

A minha relação com os alunos foi boa, eles considerava-me como 
um pai e eu considerei os alunos como meus filhos e agente 
caminhou bem sem nenhum problema. Eh,… o nível de 
entendimento dos alunos quanto os conteúdo de matemática, é… foi 
muito boa, de facto os alunos tiveram aquela preocupação de prestar 
atenção (E4). 

O nível de entendimentos dos alunos quanto aos conteúdos 
matemáticos, de facto foi positiva porque fui interagindo de forma 
indirecta com os alunos. Muitos deles apresentaram dificuldades, 
mas com tempo, estas mesmas dificuldades foram sarando. Notei 
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algumas dificuldades por parte deles vindo da base, mas com a 
passagem do tempo, eles foram melhorando de forma positiva (E5). 

Minha relação com os alunos ocorreu como a relação de todo 
professor com um aluno nem, temos de ter essa diferença, ele é 
aluno eu sou professor. Claro que não tinha que ser muito 
autoritário, não tinha de ser muito rígido, como se eu fosse o tal. 
Então criamos uma um ambiente, amigável mais sempre 
respeitando o que é necessário. Quanto ao entendimento dos alunos, 
é claro que nem todo aluno tem um entendimento rápido e nem todo 
aluno entendem da mesma forma os conteúdos matemáticos. Porque 
matemática é complexa, principalmente na 12º classe, então alguns 
entendiam rapidamente outras pessoas levavam tempo a entender, 
mas eu como professor lutava fazer todo mundo entender ao 
máximo na aula que eu estava sempre a dar (E6). 

Ao lermos os relatos dos discentes, verificamos que os mesmos 

destacam dois aspectos: sua relação com os alunos na sala de aula e o nível de 

entendimento que os mesmo possuíam quanto aos conteúdos leccionados, o que nos 

lembra aspectos estudados por Pimente e Lima:  

“Como componente curricular, o estágio pode não ser uma completa 
preparação para o magistério, mas é possível, nesse espaço, 
professores, alunos e comunidade escolar e universidade 
trabalharem questões básicas de alicerce, a saber: o sentido da 
profissão, o que é ser professor na sociedade em que vivemos, como 
ser professor, a escola concreta, a realidade dos alunos nas escolas 
de ensino fundamental e médio, a realidade dos professores, nessas 
escolas, entre outros” (PIMENTA; LIMA, 2009, p. 100). 

Ao indagarmos sobre o maior desafio enfrentado na Prática 

Pedagógica, os estagiários evidenciaram o seguinte:   

O maior desafio durante as práticas pedagógicas eram na verdade 
conceber a base nos alunos. Tinham problemas não, nos cálculos 
avançados mais nos cálculos básicos, então meu grande desafio era 
solidificar essas bases (E1). 

O meu desafio foi sempre de trazer coisas novas, principalmente 
naquilo que diz respeito á Matemática. Para não limitar os alunos, 
eu me dediquei bastante nos métodos que a doutora ensinou-nos. 
Sempre fui aquele professor que gosta de aprofundar os métodos, se 
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esse método falhou, tenho que procurar outro método, quer dizer, 
desafiei-me bastante na parte dos métodos e meios de ensino, a fim 
de trazer coisas novas, tais como, exercitação por parte dos alunos, 
trabalhos independentes (E2). 

O maior desafio? Humm silêncio… o maior desafio eu acho que foi 
a forma de planificação das aulas (E3). 

É… o maior desafio, durante as práticas pedagógicas foi ganhar 
novos conhecimentos, novas convivências (E4). 

Eu gostaria de começar que a prática pedagógica é uma disciplina 
que tem como missão a formação de competências aos futuros 
professores de diferentes áreas curriculares, então quanto a este 
desafio, eu diria que não bem desafio mais principal nem que foi 
mesmo desafio é facto na elaboração de planos de aula, porque não 
tinha muita experiência, mais com o acompanhamento, ou seja, na 
orientação do professor Celestino pôde melhorar no que tange a 
planificação duma aula (E5). 

Como já havia dito o maior desafio na prática pedagógica foi 
enfrentar o público pela 1ª vez, esse pra mim foi o maior desafio 
(E6). 

Percebemos a partir dos trechos acima, que os maiores desafios 

enfrentados pelo licenciandos, em situação de estágio, prendiam-se em melhorar os 

conhecimentos básicos dos alunos em relação aos conhecimentos matemáticos, na 

procura de novas estratégias de ensino durante as aulas, na planificação de aulas e em 

enfrentar os alunos pela primeira vez. Esses desafios mostram claramente que a 

Prática Pedagógica é um momento aprendizado permanente. 

Os estagiários desenvolveram diversas actividades nos estágios, tais 

como podemos verificar em suas falas: 

As principais actividades desenvolvidas no estágio eram as 
actividades ilustrativas para de demonstrar aos alunos as possíveis 
ilustrações matemáticas por meio das práticas pedagógicas (E1). 

Bom, ali dei aulas, éhh... apliquei uma prova do professor, éhh… 
avaliações, planificações com o professor dono da sala éh… alguns 
relatórios também não faltava éh… não vou esquecer também de 
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falar do livro de ponto  néh, tive esse acesso de assinar o livro de 
ponto é uma das actividades que eu realmente exerci durante o 
estágio (E2). 

Dávamos aulas porque até quando nós chegamos no IMEC, 
tínhamos também um tutor. O professor que leccionava era já o 
nosso tutor. E nós planificávamos com ele, e muitas vezes ele nos 
dizia para tentarmos também planificar em casa, e levarmos o plano 
até ele, e depois ele também avaliar e se houvesse alguma anomalia. 
Depois entrava na sala de aula para leccionar a mesma aula, e ele 
também nos assistia. No final o professor dizia:  saiu-se bem mas 
esse lado tinha que ser assim, tinha que ser assim… e nós fomos 
crescendo (E3). 

No estágio, limitei-me simplesmente a dar aulas apenas, não 
elaborei provas, nem dei avaliações, mas o principal mesmo foi dar 
aulas, aulas novas principalmente (E6). 

Ao lermos os discursos dos ex-estudantes, podemos inferir  que as 

principais actividades desenvolvidas no curso foram: planificação e administração de 

aulas e aplicação de provas. Apenas pessoas especializadas podem ministrar aula, tal 

como descreve Celso (2014, p. 23), “ministrar aula é ato profissional e, como tal, 

apenas professores podem exercê-lo, tal como apenas médicos podem praticar 

medicina”.  

Perguntamos aos licenciandos quais foram os aspectos mais 

significativos para a sua formação profissional, e eles responderam o seguinte: 

O aspecto das práticas pedagógicas mais significativos foi o 
asseguramento do nível de partida, portanto este aspecto permitiu 
com que avaliasse o conhecimento prévio dos alunos (E1). 

A prática pedagógica é uma disciplina que visa dar aperfeiçoamento 
no futuro docente, isto é, o docente deve sempre estar preparado a 
princípio, deve ter sempre a planificação, e… deve participar ou 
investigar o ensino, não considerar o aluno um elemento passivo 
mas deve considerar o aluno, a escola, os elementos de escola, a 
sociedade escolar como elementos participativos que podem ajudar 
que pode influenciar o processo de ensino aprendizagem, o que 
pode dizer de facto o que me deixou incentivado conheci novas 
relações, novas pessoas e… novas formas de trabalhar, novas 
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formas de estudar o aluno, e… praticamente como podemos 
interagir com o meio social (E4). 

Deixa dizer que o exercício da Pratica Pedagógica é visto como 
meio eficaz que conduz o aluno ao saber, saber fazer e saber  ser,  
aproximando‒lhe da realidade e permitindo–lhe aprendendo 
fazendo, isto é, a aprender, apreender e aprender a raciocinar e a 
comunicar. Com base nesses aspectos, tanto o professor efectivo 
como o estagiário devem levar a cabo sua actividade docente (E5). 

As Práticas Pedagógicas eu posso dizer, me catapultou a ser 
chamado como professor, porque eu admito até o 3º ano não me 
achava capacitado para poder dar aulas, visto que nunca antes entrei 
numa sala de aulas. Mas graças a Deus com as Práticas Pedagógicas 
deste ano, eu estou capacitado, eu me sinto capacitado em enfrentar 
qualquer sala de aula em que eu tiver que entrar e dar a minha aula 
numa boa, então foi muito importante mesmo (E6). 

O momento mais significativo para o estudante E1 foi a fase 

didáctica, que o permitiu avaliar os conhecimentos prévios dos alunos. O estudante E4 

deixou claro o significado que o estágio representa para ele, frisando que o mesmo lhe 

proporcionou a aquisição de novos conhecimentos para trabalhar com os alunos. Para 

o estudante E5, o mais significativo foi que a Prática Pedagógica permite a 

aproximação ao campo que atuará futuramente. Através do estágio o estudante E6 

pode ser chamado de professor, o mesmo lhe capacitou a enfrentar qualquer sala de 

aula. 

Questionamos aos entrevistados sobre a contribuição da prática 

pedagógica na formação inicial do professor, e eles debruçaram o seguinte: 

Contribui bastante, alguém que sempre teorizava a Matemática, mas 
hoje já consigo ensinar um bocadinho para os outros, graças a 
prática pedagógica éh… as práticas tirou-me o medo de enfrentar 
uma sala de aula de 40 alunos. Graças a Práticas Pedagógicas eu já 
consigo praticar esta Matemática (E2). 

Através da Prática Pedagógica adquire-se requisitos para ser um 
professor ou educador, tais como domínio de disciplina, domínio 
metodológico, competências pedagógicas, motivação para ensinar e 
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horizonte. (...) acho que a Prática Pedagógica é uma disciplina 
bastante vantajosa (E5). 

as Práticas Pedagógicas foram importante sim, mas muito 
importantes porque vejamos, eu fiz industrial13 e muitos dos 
conteúdos passaram-me assim do ar, não pude entender bem, mas 
como professor eu tive a necessidade de investigar, e não estar 
estático, por isso, sempre entrava no youtube para pesquisar 
conteúdos matemáticos. Através das Práticas Pedagógicas consegui 
ensinar os estudantes, é claro, foi uma mais valia para mim mesmo 
que estive lá a leccionar a própria aula. Então,elas, na minha 
profissão como professor tiveram um papel muito mais muito 
importante mesmo, pois mostrou-me o que é ser professor  (E6). 

Os relatos mostraram que o estágio foi um período essencial e 

vantajoso por contribui para a aquisição de competências e habilidades que permitiram 

que os estudantes E2 e E5 ministrassem os conteúdos matemáticos com segurança e 

criatividade. O estudante E6 narrou que para lecionar as aulas teve de fazer 

investigações. Essa fala nos remete a deduzir que o espaço escolar se constitui como 

uma oportunidade para o estagiário realizar pesquisa, tal como ressalta Freire (2015, 

p.30-31):  
“Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses 
quefazeres 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”. 

 

No tocante as experiências vivenciadas na Prática Pedagógica, os 

licenciandos relataram: 

No estágio pude observar que o professor deve se colocar no lugar 
dos alunos e atender as necessidades dos alunos, tais como aluno 
explicar bem os conteúdos. (E1) 

																																																													
13 Escola de formação técnico-profissional. 
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a relação professor/ professor, aluno/ aluno aprendi na realidade da 
Prática Pedagógica. Obtive muitas experiências na sala dos 
professores, através do dialogo entre os professores, entre alunos e 
professores. Esta Prática Pedagógica me permitiu dar um 
significado matemático dentro de mim, e muitos me conhecem 
graças ao contacto diário na escola IMEC. (E2) 

 quando entrei na sala de aulas no dia da apresentação, de facto 
estava mesmo a sentir um frio na barriga, o professor nos 
apresentou perante os alunos, e naquele momento senti um peso ao 
ser chamado de professor. Senti uma grande responsabilidade 
porque os alunos eram quase da mesma faixa etária que a minha, 
mas mesmo assim eles me respeitaram, e eu respeitei muito eles. 
Foi uma experiência muito positiva, visto que muitas vezes os 
estagiários são abusados, mas ao contrário, tive uma boa relação 
com os alunos. Gostei dessa disciplina (E3). 

No estagio verifiquei que alguns professores não participavam na 
planificação, esperavam que os outros planificassem para receberem 
os planos de aulas e esta experiencia para mim posso é um erro, 
porque o papel do professor não é esperar, mas o papel do professor 
é ir a luta do novo conhecimento (E4). 

As experiências vividas no estágio foram positivas, porque ai houve 
relação entre professor‒aluno e aluno‒professor e foi bastante 
positivo, porque pude interagir com alunos que vieram de diferentes 
ou distintas escolas primárias e secundarias. Com eles pude também 
partilhar vários e diferentes tipos de conhecimentos na sala de aula, 
pude aprender com os alunos e os alunos puderem aprender comigo 
e eu achei isso bastante interessante e foi uma experiência 
inesquecível (E5). 

As experiências vividas no estágio foram aquele intercâmbio com 
os estudantes e mesmo intercâmbio com os professores lá no IMEC. 
graças a Deus começaram a respeitar-me como professor, e passei a 
ver a prática do professorado como uma prática mais séria, 
passando a dar mais valor e mais interesse a mesma (E6). 

As vivências e experiências proporcionadas na disciplina Prática 

Pedagógica possibilitaram para os licenciandos uma análise crítica sobre o processo de 

ensino aprendizagem no Ensino Médio. No entanto, o estágio é o período de estudos 

práticos onde o estudante exerce a prática tendo como suporte a teoria. 
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Considerações Finais 

Ao abordarmos sobre as Práticas Pedagógicas na formação inicial do 

professor, objetivamos contribuir na compreensão do papel que elas representam na 

formação profissional, principalmente por introduzir os licenciandos no contexto 

escolar.  

A Prática Pedagógica se constitui como uma actividade de grande 

relevância para formação acadêmica dos estudantes, visto que possibilita a mediação 

entre a teoria estudada na universidade e a prática em sala de aula. 

Esse facto foi verificado a partir das narrativas de seis ex-estudantes 

do curso de Licenciatura em Matemática do ISCED de Cabinda da UON. Nesses 

relatos podemos perceber que as Práticas Pedagógicas contribuíram significativamente 

para absorção e ampliação por parte dos licenciandos, de conhecimentos sobre o meio 

escolar e acção docente. 
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Resumo: A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica para os estudiosos e 
pesquisadores do desenvolvimento humano esse período é considerado como o mais 
importante de todos. Como essa educação é vista pelos gestores? Qual importância é 
dada para que esse desenvolvimento seja de qualidade? Como garantir os direitos da 
criança do cuidar e do educar nessa etapa tão significativa para o ser humano? Diante 
de tantas indagações foi realizada uma pesquisa de natureza bibliográfica e 
documental numa abordagem qualitativa e descritiva para se possa entender como 
garantir esses direitos na gestão de municipal. Com o objetivo de pesquisar como se 
dá o cuidar e o educar na educação infantil, enquanto direito, recorreu-se aos 
documentos legais que embasam essa temática em apreço como, Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, Lei do Estatuto da criança e do adolescente, Resoluções 
e Pareceres e demais documentos que embasam e fomentam a educação infantil 
levando em conta o direito à educação plena e de qualidade. A pesquisa foi relevante 
no que trata a importância da garantia dos direitos para a efetivação de uma educação 
de qualidade. 
 
Palavras-chave: Educação infantil, direitos, cuidar e educar. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 

A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica quando de sua 

função política que é a de garantir os direitos sociais da criança, como também a 

função pedagógica que é oferecer uma educação de qualidade é dever do Estado e dos 

Municípios se fazer cumprir essas funções sociopolítica e pedagógica para todas as 
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crianças de zero  até cinco anos e onze meses de idade. O objetivo do presente artigo é 

pesquisar sobre a criança enquanto sujeito de direitos e como se dá o cuidar e o educar 

no processo do desenvolvimento infantil no município de Sobral Sabe-se que todas as 

crianças têm garantidos esses direitos e, nesses direitos incluem-se TODAS elas, 

crianças com deficiências, crianças negras, ou seja, independente de raça, cor ou 

religião. A escolha dessa temática justifica-se pela necessidade de compreendermos 

que a criança em seu processo de desenvolvimento necessita dos “outros” desde o seu 

nascimento e ao longo do seu desenvolver-se ao ponto de dominar as diversas 

linguagens.  

Para discorrer sobre essa temática recorreu-se aos documentos oficiais do 

Ministério da Educação e Cultura – MEC, ou seja, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil – 

DCNEI, Plano Nacional de Educação – PNE, Base Nacional Curricular Comum – 

BNCC e o Plano Municipal de Educação de Sobral – PMES e Documento Referencial 

Curricular do Ceará - DCRC Além de consultar bibliografia voltada para essa etapa da 

educação básica. Como resultados e discussões percebeu-se a importância de uma 

política de educação infantil voltada para a garantia da função política e a função 

pedagógica, indispensáveis para o pleno desenvolvimento das crianças.  

O município de Sobral desenvolve um trabalho na busca pela qualidade da 

educação infantil tendo como metas garantir o acesso e a permanência das crianças de 

zero a cinco anos e onze meses de idade, onde crianças são educadas e também 

cuidadas, faixa etária onde tudo se decide construção da autonomia, desenvolvimento 

das linguagens e demais aquisições inerentes ao cuidar e educar para a cidadania. 
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METODOLOGIA 

 

Para a elaboração do presente artigo utilizou-se como metodologia a 

pesquisa bibliográfica que segundo Gil (2008) afirma que esse tipo de pesquisa 

permite o pesquisador obter informações por excelência e permite vislumbrar todos os 

tipos de pesquisa a partir destas informações. Gil também recomenda o tipo de 

pesquisa documental, outra opção para o desenvolvimento do presente artigo. Na 

pesquisa documental o pesquisador pode obter informações de cunho histórico e ao 

mesmo tempo factual, razão pelas quais evitam o desperdício, otimizando o tempo. 

(Gil 2008). Recorreu-se a autores como Barbosa (2010), Piaget (1990), Zalbaza 

(1998) e Oliveira (2002). Foi realizada coleta de dados estatísticos da Secretaria de 

Educação do Município de Sobral relacionadas aos direitos garantidos às crianças nas 

instituições de educação infantil, como também as ações integradas a outras áreas que 

promovem o desenvolvimento da criança, tendo a família como integradora dessas 

ações. As consultas aos documentos nacionais, estaduais e municipais favoreceram o 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

Do direito ao Direito 

A educação infantil por muito tempo esteve fora da EDUCAÇÃO 

propriamente dita. Mesmo com a promulgação da Constituição Federal de 1988, até 

meados de 2005 e início de 2008 a educação infantil pertencia a Ação Social, ou seja, 

era uma incumbência das primeiras damas dos estados e municípios. Nesse formato de 

atendimento o caráter era meramente assistencialista. 
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Crianças eram inseridas em espaços não condizentes com as reais 

necessidades, como também poderia funcionar em qualquer espaço, as vezes em casas 

de famílias, em alpendres, em associações comunitárias sem quaisquer situação de 

condições mínimas para seu funcionamento, isto é, parecia que estavam fazendo um 

favor (ZALBAZA, 1998). Até então foram longos anos nessa condição anti-política 

que nossas crianças foram relegadas ou porque não dizer “excluídas” por um longo 

tempo da história da educação no país. 

Em Oliveira (2002), vamos encontrar dois princípios que balizam estudos 

sobre educação infantil e políticas públicas para essa etapa da educação básica: 

primeiramente a autora trata no que tange as concepções e paradigmas sobre valores, 

crenças e outros fatores sociais. 

Nesse contexto, as concepções de infância, de desenvolvimento, de 

educação, do papel do Estado e da sociedade para com a educação das crianças 

pequenas que nortearam as políticas públicas e a visão de outro formato para que 

crianças de zero a cinco anos tivesse um atendimento onde seus direitos à educação 

fossem garantidos a partir da elaboração de uma legislação que dessem conta dessas 

demandas. O segundo princípio, Oliveira (2002) sugere que a definição de políticas 

públicas educacionais devem acontecer em um contexto social que envolva a 

sociedade civil e os órgãos governamentais. 

O direito social ao atendimento de crianças em creches e pré-escola está 

definido desde a promulgação da Constituição Federal de 1988”que reconhece a 

Educação Infantil como dever do Estado com a educação”. 

Para chegar até as DCNEIs houve fortes movimentos sociais, com a 

participação de movimentos comunitários, movimento de luta por creches criadas 
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oficialmente em 1979, esse movimento tornou-se bandeira de luta (KUHLLMAN 

JUNIOR, 1998), além dos movimentos de mulheres e das lutas dos profissionais da 

educação, que desde o Manifesto dos Pioneiros já havia essa preocupação com a 

educação gratuita para todos.  

 

O cuidar e o educar como direito e cidadania em Sobral 

 

Recentemente os termos cuidar e educar têm sido pauta discussão quando 

se trata da educação infantil. É indissociável cuidar e educar, primeiro porque um 

termo está ligado ao outro pelas peculiaridades que se apresentam quando o contexto é 

desenvolvimento infantil. É nesse cuidar e educar que as relações micro tendem a 

alcançar as relações macro, ou seja, o pleno desenvolvimento.  

No município de Sobral essa indissociabilidade do cuidar e do educar é 

levada a sério. Muitas pessoas confundem o “cuidar” relacionando o termo a pequenos 

cuidados nas instituições, mas vendo pela ótica da função social e política, no cuidar 

também estão implícitas ações de cunho estrutural, de atendimento, equipamentos e 

formação de professores. Além disso, esses cuidados vão estar presentes desde a 

gestação. O município de Sobral, instituiu através da Lei Municipal nº 1.159/2012 a 

Semana do Bebê sendo uma das ações para a infância que se constitui estratégia de 

mobilização social pela infância, com o apoio do Unicef – Fundo das Nações Unidas 

para a Infância, tudo isso em prol da garantia do direito à sobrevivência e ao 

desenvolvimento das crianças de zero até seis anos de idade. Com a referida Lei, fica 

garantida também a ampliação da licença maternidade de 6 meses para 8 meses para 

funcionárias públicas municipais do referido município. 
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Com a preocupação em desenvolver uma política de atendimento às 

crianças, em 1998 foi realizada uma conferência no município de Sobral para repensar 

a situação das crianças de zero a seis anos no sentido de incluir por direito todas as 

crianças que estavam matriculadas em creches e pré-escolas assistidas pela Legião 

Brasileira de Assistência – LBA para incluí-las na educação. Esse direito já garantido 

pela Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB/9394/96. Essa estratégia 

não foi operacionalizada somente pelo município, mas principalmente em parceria 

com o Programa de Apoio às Reformas Sociais – PROARES tanto para a construção 

dos Centros de Educação Infantil – CEIs como para a formação de profissionais em 

Artes e formação de professores. Como isso foi pensado inicialmente no atendimento 

de 4 a 6 anos o que na época foi chamado de processo de municipalização da 

educação infantil. Existia o programa Criança Feliz que também estava incluso na 

educação infantil, mas, trazendo um viés totalmente assistencialista. Para a 

municipalização da educação infantil, o município contou como parceira a Fundação 

de Ação Social e Secretaria de Educação para supervisionarem e acompanharem o 

trabalho com as crianças de zero a três anos de idade. De um universo de 16.779 

(SME, 2015) crianças nessa faixa etária, apenas 4.219 (SME) tinham atendimento nas 

creches. Essa equipe de trabalho iniciou com um diagnóstico que nortearam várias 

ações como, o mapeamento do atendimento à educação infantil, seleção para 

professores, construção de um cardápio voltado para essa faixa etária, disponibilidade 

do material didático, fardamento, formação de professores, seleção para diretores e 

coordenadores pedagógicos, elaboração de uma proposta pedagógica. 

Inicialmente nesse período foram construídos os três primeiros centos de 

educação infantil, em parceria com o PROARES. Hoje, o município de Sobral contra 
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15 equipamentos exclusivos da educação infantil, agora com outros financiamentos 

como, por exemplo, o Proinfância. 

A partir do ano 2000, a busca pela qualidade da educação infantil no 

município de Sobral continuou. Com a universalização da educação infantil para 

crianças de 4 e 5 anos, o atendimento a essa faixa etária teve uma qualidade 

significativa. Tanto o cuidar como o educar de TODAS as crianças. A inclusão das 

crianças com deficiência foi uma das estratégias também agregadas ao cuidar e ao 

educar. Foi implantado em 2002 o Atendimento Educacional Especializado – AEE 

com o objetivo de atender através do processo de inclusão escolar todas as crianças 

com deficiência. De acordo com Oliveira (2014), 

 
A educação infantil, a inclusão é um princípio que rege o 
planejamento de todas as atividades e é sempre vista sob todos os 
pontos de vista, não apenas o clínico. E aí não estão incluídas 
somente às crianças mas, também a família, pois as mesmas 
usufruem dos mesmos direitos (OLIVEIRA, 2014,p. 54/55) 
 

Refletindo sobre o exposto na citação acima, entende-se que a inclusão é 

um processo indispensável para nortear todo o trabalho com as crianças na educação 

infantil, vai além da simples inclusão, mas assegura principalmente o direito à 

proteção, estimula iniciativas, promove a participação efetiva da família em todos os 

processos educativos como também dos cuidados. 

De acordo com dados estatísticos do Inep (2015), 2001 a 2014, o Brasil 

tinha o seguinte atendimento: 26,47% de 0 a 3 anos, 85,55% de 4 e 5 anos e 46,96 

para 0 a 5 anos; o Ceará tinha o seguinte atendimento 27,63 de 0 a 3 anos 91,18 para 4 

e 5 anos e 49,56 para o atendimento de 0 a 5 anos; Sobral em 2015 tinha um 
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atendimento de 0 a 3 anos de  43,03%,  4 e 5 anos 97, 30% e de 0 a 5 anos 61,55%  

(BRASIL 2015) 

Um conjunto de estratégias atualmente está em plena operacionalização, 

como a construção de uma proposta de educação infantil baseada na realidade local 

em consonância com os documentos oficiais nacionais e locais. Nesse sentido a 

proposta pedagógica reconhece a criança como sujeito de direitos para tanto, volta-se 

para a construção de um ambiente acolhedor e que ao mesmo tempo promova a 

autonomia da criança de conhecer-se e conhecer o outro como tão bem explicita a 

BNCC da educação infantil.  

Entendemos o cuidar e o educar como prática educativa, como direito das 

crianças. Para tanto para garantia desse direito é importante também zelar pela 

formação do professor, zelar pelo ambiente acolhedor e principalmente manter uma 

estreita e significativa relação entre a instituição de educação infantil e a família. 

Esses cuidados e preocupações são medidas adotadas pelo município para o 

bom trabalho com a educação infantil. Para isso há formação permanente para os 

professores dessa faixa etária, uma das estratégias criadas pela gestão municipal. Em 

2002, foi criada a Escola de Formação Permanente para o Magistério e Gestão 

Educacional. Essa escola promove a formação para todos os professores do sistema de 

ensino, ou seja, da rede de escolas públicas municipais. A formação também está 

direcionada para os gestores escolares (diretores e coordenadores pedagógicos) com o 

objetivo de garantir uma educação infantil que leva  em consideração a criança 

enquanto sujeito de direitos. 

O município de Sobral entende o cuidar e o educar na educação infantil 

como dever da gestão municipal promover a qualidade onde o respeito à diversidade e 
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as condições de se sentir pertencente ao processo de desenvolvimento, acolhendo as 

crianças e as famílias, criando assim novas possibilidades de compreender o mundo 

que as rodeia. 

No ano de 2018 a matrícula da educação infantil de 0 a 5 anos e onze 

meses de idade, foi de 9.871 crianças (Secretaria Municipal de Educação 2018). 

Sobre o cuidar e o educar no plano municipal de educação, consta na meta 

1 universalizar a matrícula na educação infantil de 0 a 5 anos até o final da vigência 

do pme SOBRAL (2015). Dentre as estratégias para o cumprimento da referida meta 

cita-se : 

- ampliar a rede física da educação infantil; 

- construir currículo para a educação infantil tendo o cuidar e o educar 

como práticas educativas indissociáveis; 

- adequar e manter as condições pedagógicas para atender às 

especificidades da acessibilidade e sustentabilidade dos espaços para crianças e 

professores das creches e pré-escolas; 

- realizar, em regime de colaboração entre a Secretaria Municipal de 

Educação e Conselho Municipal de Educação, levantamento da demanda por creche, 

como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta, a ser 

operacionalizada anualmente; 

- Normatizar e garantir 4(quatro) horas diárias como tempo mínimo para o 

atendimento educacional das crianças de 1(um) a 5(cinco) anos de idade nas 

instituições de ensino, podendo-se agregar mais 2(duas) horas semanais, desde que o 

atendimento educacional seja realizado na residência do aluno ou em outro espaço 
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comunitário que não a escola. Este atendimento deverá ter como referência a 

estimulação de qualidade entre família e criança; 

- realizar formação em serviço através da Escola de Formação Permanente 

do Magistério (ESFAPEGE) para os docentes, a fim de atuarem na educação infantil 

por meio de conteúdo técnico-pedagógico, incluindo habilitações tecnológicas 

definidas pela Secretaria da Educação do Município; 

- instituir em até 01 (um) ano após a aprovação do PME, o Plano Municipal 

da Primeiríssima Infância, zero a 3(três) anos de idade, baseado no programa 

“Primeiros Sobralenses” contido no plano de governo municipal; 

De acordo com a Lei 1344/2015 de 24 de junho de 2015, a Educação 

Infantil no município de Sobral é prioridade na garantia dos direitos das crianças 

desde a gestação e todo o processo de desenvolvimento sem que nada lhes seja 

negado. E que esse espaço ocupado pelas crianças nessa faixa etária de 0 a 5 anos seja 

entendida por todos, família, instituição como espaço de interação, de brincadeiras, de 

escuta sem deixar de lado os cuidados com estes cidadãos do presente. 

 

A proposta pedagógica para Educação Infantil em Sobral 

 

A proposta pedagógica para a Educação Infantil no município de Sobral 

entende a criança como sujeito de direitos, portanto, sua cidadania tem que ser 

respeitada desde o seu nascimento. Para tanto, foi pensada uma proposta pedagógica e 

um currículo que tivesse como princípios as orientações de aprendizagens, situações 

cotidianas que envolvem as crianças, respaldadas nos documentos oficiais, 

Constituição Federal de 1988 pela primeira vez que na Lei máxima do Brasil garante o 
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direito à educação infantil, consequentemente outras leis e reformas surgiram a partir 

dos movimentos sociais como a Lei nº 8069/90 que cria o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a Lei 9394/96, As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil – DCNEI – Resolução nº 05 de 17 de dezembro de 2009 e por último as Base 

Nacional Comum Curricular, que traz os direitos de aprendizagens, portanto, a 

Educação Infantil não deve ser entendida como um favor ou mesmo, o caráter 

assistencialista, são DIREITOS garantidos. 

No município de Sobral, a proposta pedagógica da Educação Infantil tem 

como referências as normativas do Ministério da Educação e Cultura, no caso A Lei 

de Diretrizes e Base da Educação Nacional, as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil, a Base Nacional Comum Curricular, a Resolução nº 06/2015 do 

Conselho Municipal de Educação de Sobral que fixa diretrizes para o atendimento às 

crianças de 0 a 5 anos de idade, o Plano Municipal de Educação – PME e a mais 

recente Resolução nº 474/2018 institui o Documento Curricular Referencial do Ceará 

– DCRC. Os eixos norteadores da proposta são, as brincadeiras e interações que, 

apesar de todo esse aparato legal, o trabalho pedagógico está alinhado às diversidades 

regionais e locais, a identidade característica do próprio município, focado 

principalmente nos campos de experiências garantindo assim, a integridade entre o 

cuidar e o educar, proporcionando um ambiente em que a criança conquiste sua 

autonomia com segurança, onde ela se sinta acolhida como ela é, onde ela possa viver 

suas emoções e possa construir hipóteses sobre ela, o outro e o mundo na elaboração 

de sua identidade. 

Nessa proposta pedagógica as condições para o trabalho coletivo e para a 

organização dos espaços e tempos são metas indispensáveis para o bom 



 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

132	

desenvolvimento das crianças. As experiências que as crianças expressam, em suas 

diferentes linguagens dão forma ao currículo no município de Sobral. O trabalho com 

os campos de experiências viabilizam as interações e as brincadeiras convivendo com 

o mundo natural, o mundo real, o mundo social, os diversos tipos de linguagens. 

A qualidade do trabalho na Educação Infantil está também voltada para a 

formação do professor. Os professores recebem formação mensal promovido pela 

Secretaria de Educação em colaboração com a Escola de Formação Permanente para o 

Magistério e Gestão Educacional – ESFAPEGE. Todos recebem material estruturado, 

constroem as rotinas, trocam experiências no momento da formação, além de produzir 

material lúdico para o trabalho em sala de atividades. Na prática, o próprio professor 

organiza o ambiente da educação infantil partindo das experiências das crianças o que 

é importante para o desenvolvimento destas. O trabalho com as famílias ao mesmo 

tempo em que educa também trabalha os valores da cultura local, fazendo assim 

ressignificar o trabalho nas instituições de educação infantil. 

È a organização desse ambiente educativo que possibilita a expressão das 

brincadeiras enriquecidas pelas interações, indicadas nas DCNEI (Brasil, 2010) que se 

viabilizam pela boa formação do professor, pela estruturação dos espaços, pela 

organização dos materiais, é que o trabalho pela garantia dos direitos da criança à 

proteção, à saúde, ao respeito e a dignidade enquanto cidadã sobralense. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Sobral, o município investigado no presente trabalho é o lugar onde a 

educação é levada a sério em todas as etapas. Na educação infantil o atendimento tem 



 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

133	

tomado uma proporção significativa tanto na oferta de vagas como na qualidade do 

atendimento ofertado nessa etapa da educação básica. 

Atualmente o município através da Secretaria de Educação oferta 

atendimento em creches e pré-escolas sendo a matrícula em creches num total de 

4.819 (0 a 3 anos) e 5.134 (4 e 5 anos), distribuídos em Centros de Educação Infantil e 

Escolas que também recebem o ensino Fundamental, esse atendimento se dá tanto no 

regime integral como parcial. 

São 15 equipamentos exclusivos para o atendimento na Educação Infantil – 

Centro de Educação Infantil – CEI, além de 26 escolas ofertarem também a matrícula 

em Educação Infantil. As creches funcionam em regime integral e a pré-escola em 

regime parcial. 

Apesar de que a matrícula de 0 a 3 anos não seja obrigatória, no entanto, o 

município está garantindo esse atendimento em detrimento à prioridade aos direitos da 

criança à educação. O compromisso com a qualidade da oferta da educação infantil em 

Sobral é uma das estratégias da política educacional do referido município. 

 

Quadro 1 Percentual da população de 4 e 5 anos de idade que frequenta a escola. 
 

Brasil Nordeste Ceará Noroeste cearense Sobral 
81,4% 87% 93% 93,8% 99,15% 

Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) - 2013 
Fonte: Município e Mesorregião - IBGE/Censo Populacional - 2010 
Fonte: Plano Municipal de Educação de Sobral, 2015 
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Quadro 2 – Percentual da população de 0 a 3 anos de idade que frequenta a 
escola. 
 

Brasil Nordeste Ceará Noroeste cearense Sobral 
23,2% 19,2% 22,1% 28,1% 34,57% 

Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) - 2013 
Fonte: População IBGE Censo 2010 - Clientela atendida INEP/FNDE censo 2013 

Fonte: Município e Mesorregião - IBGE/Censo Populacional – 2010 
Fonte: Plano Municipal de Educação de Sobral - 2015 

 

Em análise à matrícula à criança de 0 a 5 anos, percebe-se que no 

município de Sobral a gestão municipal tem como prioridade a educação. Em se 

tratando dos direitos da criança o município tem firmado algumas parcerias com 

instituições e ONGs, que desenvolvem trabalho voltado para a Rede de Proteção à 

Infância, assim como desenvolve ações integradas à saúde e proteção da criança. O 

trabalho pedagógico é levado muito a sério, desde a formação do professor até o 

trabalho deste na educação infantil. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concebendo a criança enquanto sujeito de direitos, construtor de sua 

própria história, de acordo com Vygotski (2007), Piaget (1990) e Kramer (2010), os 

direitos da criança para seu pleno desenvolvimento é questão indiscutível. No 

município de Sobral cuja prioridade é ofertar educação de qualidade para todos, os 

direitos das crianças são sim, respeitados. O acesso e a permanência destas estão 

garantidos, tanto na LDB como nas DCNEIs, como no Plano Municipal de Educação, 
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são algumas das conquistas da educação no município. O cuidar e o educar são 

indissociáveis quando se tratam da educação, saúde e proteção. 

As políticas para a Primeiríssima Infância e Primeira Infância são metas 

religiosamente cumpridas, cuidadas e preservadas. Desde o nascimento essa proteção 

é velada já no espaço intrauterino com os cuidados com a saúde e atenção básica. 

Depois há uma continuidade quando a criança chega à creche e completa seu ciclo da 

primeira infância na pré-escola, favorecendo seu pleno desenvolvimento mesmo que 

essas políticas ainda seja um desafio em nosso País.  

Sobral permanece na vanguarda desses cuidados, ofertando atendimento 

para os bebês, crianças bem pequenas e pequenas, inserindo-as no contexto social para 

o exercício pleno da cidadania.  

De acordo com as normativas que amparam o direito à educação percebe-

se que a Educação Infantil enquanto primeira etapa da educação básica é base para 

todo o desenvolvimento do indivíduo. Quando há uma política estratégica na 

promoção da qualidade de vida em todos os seus aspectos, espera-se o 

desenvolvimento de um ser histórico, social crítico e culturalmente capaz de conviver 

numa sociedade justa e igualitária. 
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GESTÃO POR OPORTUNIDADES: Identificando líderes por meio da gestão de 
pessoas 

OPPORTUNITY MANAGEMENT: Identifying leaders through people 
management 

 
Aluydio Bessa Amaral14 

Endina Carla Lima Bandeira15 
 

RESUMO: Oportunidade nem sempre foram para todos no Brasil, houve o tempo da 
escravidão com os negros ou colonização com os índios. Atualmente, todos merecem 
oportunidade, e possuir líderes que trabalhem isso dentro das organizações é 
fundamental. Mas como encontrar um um bom líder? Existe líder para cada 
instituição? Com essas perguntas foi que este estudo formulou como objetivo geral: 
encontrar características para um bom perfil de liderança e como objetivo específicos: 
apontar as técnicas e métodos de gestão de pessoas que propiciem a gestão de líderes; 
analisar como funciona a gestão de pessoas: avaliação de desempenho e treinamento. 
Para que se possibilite a oportunidade para todos é preciso de uma gestão consciente 
disso primeiro. E, para investigar isso, a presente pesquisa foi feita a partir da coleta 
de dados, obtida em entrevista semiestruturada em uma grande empresa de Parnaíba-
PI, em de julho de 2019. Tendo com abordagem qualitativa, após a entrevista, o 
resultado foi categorizado e discutido com a literatura para melhor análise e discussão. 
Os objetivos foram considerados atendidos, pois entre outros, descobriu-se, 
principalmente, que na empresa as melhores características para um bom perfil de 
liderança, está relacionado a um perfil de líder situacional ou líder transacional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Liderança. Gestão. Pessoas. 
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ABSTRACT 

Opportunity was not always for everyone in Brazil, there was the time of slavery with 
blacks or colonization with Indians. Today, everyone deserves the opportunity, and 
having leaders who work within organizations is critical. But how to find a good 
leader? Is there a leader for each institution? With these questions was that this study 
formulated as a general objective: to find characteristics for a good leadership profile 
and specific objective: to point out the people management techniques and methods 
that lead to the management of leaders; analyze how people management works: 
performance appraisal and training. To enable opportunity for all requires conscious 
management of this first. And to investigate this, the present research was based on 
data collection, obtained in a semi-structured interview in a large company in 
Parnaíba-PI, in July 2019. Taking a qualitative approach, after the interview, the result 
was categorized. and discussed with the literature for better analysis and discussion. 
The objectives were considered fulfilled because, among others, it was found that, in 
the company, the best characteristics for a good leadership profile is related to a 
situational leader or transactional leader profile. 
 
KEYWORDS: Leadership. Management. People. 
 
1. INTRODUÇÃO 

 Há organizações de todos os ramos, tipos, portes e gestões, que possuem 

suas características, missões, visões, valores, estratégias e metas. Para o 

desenvolvimento das organizações é necessário investir em pessoas, que são à base da 

organização. As equipes e sua gestão têm papel fundamental na eficiência de qualquer 

organização. Diante do avanço tecnológico, mesmo que já existam 

aplicativos/programas de gestão de pessoas, ainda é necessária a participação de 

pessoas qualificadas nesse processo.   

 As especificidades da organização é que determinam, entre outros fatores, 

o ramo de atividade que ela está inserida, seu nicho de mercado, equipes e suas 
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subdivisões, sendo a recíproca verdadeira. Desse modo é importante um olhar macro e 

micro de cada parte da organização; por exemplo, em uma organização existem vários 

tipos de equipes, vendas, financeiro, tecnologia, administrativo, gestão de pessoas, 

entre outros. Cada colaborador da equipe é importante para o processo de qualidade, 

bem como o líder de cada equipe, pois suas decisões, exemplos, sugestões e atitudes 

influenciam os participantes dessa equipe de trabalho. 

 A liderança de uma equipe se dá de diversas formas apresentadas por 

autores e aplicadas a cada tipo de organização, equipe e situações. Em uma mesma 

equipe, é possível que os funcionários sejam liderados de forma diferente, haja vista 

que nem todos somos iguais, respeitando sempre as normas organizacionais. Mas 

como saber quem será o melhor líder de equipe e como saber se existe um perfil ideal 

para cada tipo de equipe? A equipe deve ser levada em consideração primeiro? O 

perfil do colaborador deve estar alinhado com os valores da empresa? 

Este estudo é importante, pois propiciará padrões de características e perfis 

de liderança de organizações de sucesso. Embora a pesquisa tenha apenas visão da 

gestora sobre o tema, esta deve ser consideravelmente uma visão importante sobre o 

tema na organização, pois são os representantes das organizações pesquisadas. Diante 

disso, elaborou-se a seguinte problemática: Como pode-se escolher líderes por meio 

da gestão de pessoas? 

O objetivo geral do trabalho é: encontrar características para um bom perfil 

de liderança. Como objetivo específicos temos: apontar as técnicas e métodos de 
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gestão de pessoas que propiciem a gestão de líderes e analisar como funciona a gestão 

de pessoas: avaliação de desempenho e treinamento. 

A metodologia utilizada foi um estudo de caso, com abordagem qualitativa, 

que por meio de entrevista de roteiro com 13 perguntas com a gestora do “Carvalho 

Super” da Av. São Sebastião em Parnaíba-PI. Após foram feitas categorizações das 

respostas, analisadas, discutidas e concluídas.   

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Gestão de pessoas 

Segundo Gil (2012), gestão de pessoas pode ser definida como: “função 

gerencial que visa a cooperação das pessoas que atuam nas organizações para o 

alcance dos objetivos, tanto organizacionais quanto individuais”. Também chamada de 

recursos humanos, Chiavenato (2010) acrescenta que se trata de diferencial que 

determina o sucesso organizacional. Pois o gerenciamento correto das pessoas agrega 

qualidade ao produto ou serviço (GIL, 2012). Paladini (2011) concorda e diz, “[...] 

sem o efetivo envolvimento dos recursos humanos da organização, não se produz 

qualidade”. Dessa forma podemos aferir que a gestão de pessoas é importante no 

processo da organização. 

Há diferencial competitivo na gestão de pessoas, partindo do ponto de vista 

que a organização é formada por pessoas, e que elas são capazes produzir e agregar 

valor, dessa forma, buscando competitividade e ficando evidenciado que as pessoas 
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são essenciais na eficiência da organização (GUIMARÃES; BRANDÃO, 2001). Além 

disso, é fundamentalmente necessário remunerar pessoas, em função de sua 

produtividade e dar o reconhecimento social para esta, mas também se deve deixar 

claro como o indivíduo pode e deve ascender. Portanto, é importante planejar e torna-

se um desafio: atrair, selecionar, manter e desenvolver pessoas (MUNK, 2005; 

CHIAVENATO, 2014). 

2.2 Liderança organizacional  

A liderança é um fenômeno que envolve a tentativa do líder de afetar o 

comportamento dos seguidores em determinada situação (WESCHLER E 

MASSARIK, 1972). Aubert (1991) acreditava que a liderança era nata e não 

construída, caracterizada por fatores como inteligência, capacidade de mandar, 

influenciar e encantar. Supondo que essa concepção estivesse certa, os líderes 

deveriam ser diferentes, com várias características especiais, que ajudariam no 

processo de liderar.  

Hersey e Blanchard (1986), diziam que liderança era um processo de 

influenciar atividades de indivíduos ou grupos. Nesse sentido, apresenta-se a tabela 

abaixo com alguns tipos de liderança: 

Quadro 1: Tipos de lideranças 

Autocrática: 

É aquele que controla tudo em relação à sua 
equipe, não permite que os indivíduos apresentem 
contribuições, criações ou autonomia diante de 
alguma tarefa, comportamento ou meta (LEWIN, 
1947). 
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Democrática: 

 
Preconiza a participação efetiva de todos, tanto em 
relação às decisões quanto em relação às tarefas, 
permite o envolvimento dos indivíduos no 
processo (LEWIN, 1947). 

Laissez-faire: 

Exerce influência sobre o grupo e permite que ele 
se manifeste e influencie nas tarefas e decisões da 
maneira que quiser, sem direcionamento (LEWIN, 
1947). 

Transacional: 

Preocupa-se em estimular os liderados para que as 
metas sejam atingidas, com o processo que é 
vivenciado, como maneira de ter certo controle 
sobre o cumprimento das metas (BASS e 
AVOLIO, 1990; BASS, 1985; GOMES e CRUZ, 
2007). 

Carismática: 

 
Um líder carismático consegue persuadir e 
convencer com maior facilidade os seus liderados, 
motivar e contagiar as pessoas, pois são pessoas 
dotadas de entusiasmo e autoconfiança.  
 

Autêntica: 

É uma abordagem de liderança que enfatiza a 
construção da legitimidade de um líder por meio 
de relações honestas com seus seguidores, onde o 
líder valoriza as contribuições dos seguidores 
construídos sobre uma fundação ética.  
 

Transformacional: 

É um estilo de liderança que o líder colabora com 
os liderados para identificar a mudança necessária, 
criando uma visão para orientar a mudança através 
da inspiração para o bem da organização, causando 
um efeito excepcional diante de seus liderados e se 
preocupando com o desenvolvimento. 
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Situacional: 
Enfoque se concentra na eficácia do líder diante de 
diferentes situações e sem abandonar a interação 
líder-liderado (SANTOS, 2003) 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa (2019).  
 

Na literatura, é possível identificar uma vasta quantidade de pesquisas que 

buscam uma definição para o conceito de liderança. Entretanto, autores como 

Robbins, Judge e Sobral (2010), Santos (2003) e Seters e Field (1990) ressaltam que, 

apesar de os estudos, ao longo do tempo, buscarem uma definição universal para o 

tema, essa ainda permanece sem consenso e o conceito segue multifacetado. Fiedler 

(1967), um dos autores seminais da temática, trata a liderança como uma relação 

interpessoal na qual um indivíduo controla e dirige as ações e o comportamento de 

outros indivíduos por meio das variáveis “poder” e “influência”, assim como controla 

e dirige suas ações. Como resultado de seu estudo, Fiedler (1967) conclui que os 

líderes orientados para a tarefa são mais eficazes na maioria das situações delimitadas. 

Contemplando ainda as perspectivas contingenciais, Herseye Blanchard (1986) 

desenvolveram a ideia de liderança situacional, na qual afirmam que o líder eficaz é 

aquele que consegue adequar o estilo de liderança (que pode ser de quatro tipos 

principais: delegar, compartilhar, persuadir e determinar) ao grau de maturidade dos 

liderados; ou seja, se para determinada tarefa o liderado. 

Os autores Patrick e Bruce (2010), dizem ainda que a comunicação eficaz é 

primordial para atingir o sucesso da empresa, pois se um gestor não se comunicar 

eficazmente com seus subordinados, terão pouco sucesso gerenciais, sendo que, a 
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comunicação unifica a meta e a formação de padrões de desempenho dos 

colaboradores. 

3. METODOLOGIA 

A presente pesquisa foi feita a partir da coleta de dados, obtida em 

entrevista semiestruturada, na data de 20 de julho de 2019, que para Triviños (1987) 

caracteriza-se por possuir questionamentos básicos, que por sua vez subjetiva-se em 

questões hipotéticas da pesquisa. Dando maior importância ao processo da relação de 

troca do entrevistado e entrevistador. Fortalecendo esse pensamento o autor afirma: 

“[...] a entrevista semiestruturada favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, 

mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...]”. Para Manzini 

(1990), a entrevista semiestruturada possui um roteiro padrão, mas que dá abertura 

para outras perguntas no momento da entrevista. 

O Público-alvo desta pesquisa foi um gestor do Carvalho Super, 

organização de médio porte na cidade de Parnaíba-PI, na qual possui 117 

colaboradores e 17 líderes. Portanto, se caracterizando como um estudo de caso, que 

segundo Yin (2005), “é adequado quando se pretende investigar o como e o porquê de 

um conjunto de eventos contemporâneos. ” Para Gil (2009, p. 132), há alguns 

propósitos neste estudo: 

 1) explorar situações da vida real cujos limites não estão 
claramente definidos; 2) preservar o caráter unitário do objeto 
estudado; 3) descrever a situação do contexto em que está sendo 
feita uma determinada investigação; 4) formular hipóteses ou 
desenvolver teorias e 5) explicar as variáveis causais de 
determinado fenômeno em situações complexas que não permitam o 
uso de levantamentos e experimentos. 
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Após a entrevista ser gravada, o áudio foi analisado e categorizado para 

discussão dos resultados, para que por fim, pôde-se gerar sua conclusão. O roteiro de 

entrevista conte 14 perguntas abertas e buscou-se entender o perfil dos líderes 

escolhidos e como a gestão de pessoas participa desse processo de escolha da 

liderança. Manzini (2003) destaca que o roteiro da entrevista deve ter perguntas 

básicas, de modo a permitir que elas sejam complementadas por outras questões 

inerentes as circunstâncias da entrevista e Demo (1995) define como atividade 

científica que permite ao pesquisador descobrir a realidade. A natureza da pesquisa é 

qualitativa, portanto, é correto afirmar que a maior preocupação dela é a natureza 

subjetiva social (MINAYO, 2003).  

 

4. DISCURSÕES E RESULTADOS  

Nesta parte da pesquisa serão discutidas as respostas do líder em relação 

aos objetivos do trabalho e o que a bibliografia estudada diz sobre os temas abordados. 

Para isso apresentamos os quadros 2, 3 e 5, e nestes trazemos 9 das 13 perguntas, onde 

foram interligadas aos objetivos para melhor compreensão.  Uma das perguntas 

procurou saber foi sobre a missão, visão e valores da organização e se há um 

alinhamento com as lideranças. Foi respondido: “A Missão é: oferecer aos nossos 

clientes produtos e serviços de qualidade, em um ambiente agradável, gerando valor 

ao negócio e à sociedade. A Visão é: ser uma empresa de referência nacional na 

comercialização de produtos alimentícios. Os Valores são: honestidade, respeito, 
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trabalho e responsabilidade social e segundo a entrevistada as lideranças estão 

alinhadas com esses objetivos, que atualmente mudaram por a empresa está passando 

por uma cisão, devido a separação do casal que eram proprietários da organização 

juntos. 

Foram identificados dois pontos fortes para o perfil de liderança da 

organização, a saber, o líder precisa ser comunicativo e saber motivar a equipara para 

trabalhar junto com ele. Embora a comunicação seja difícil de definir, ela pode ser 

caracterizada como uma troca de mensagens entre pessoas, no qual uma pessoa 

consegue se fazer entender e a outra absorve o que foi passado e entende (PIMENTA, 

2006). Já a comunicação organizacional vem para facilitar o dia a dia da empresa, 

ajuda no alcance aos objetivos organizacionais, o que a faz tão importante. Por meio 

dessa comunicação é possível melhorar o planejamento, a organização, o controle e a 

motivação (PATRICK e BRUCE, 2010). 

O líder na organização pesquisada apontou a contínua necessidade de motivar 

seus colaboradores e tentar trazer seus subordinados para si, ou seja, fazer-se entender 

e que os outros percebam que esse seja um bom caminho. Portanto, a liderança 

motivacional é importante, já que é a capacidade de exercer influência sobre 

indivíduos e grupos, e está ligado a estímulos, incentivos que possam provocar a 

motivação nas pessoas para a realização da missão, da visão e dos objetivos 

empresariais (VERGARA, 2014). 

Para a organização pesquisa, e segundo seu gerente, é fundamental que 

qualquer líder tenha compromisso com a organização, e “vestir a camisa” em qualquer 
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situação. Para Fernandes, Lebarcky e Ferreira (2011) concordam, pois o 

endomarketing, importante ferramenta de gestão de pessoas internas, tem objetivo a 

valorização e o desenvolvimento dos clientes internos de uma organização, trazendo 

como resultado importante o comprometimento, empoderamento e a satisfação do 

colaborador interno.  

A fim de traçar o perfil do líder da organização pesquisada, foram 

evidenciados principalmente dois tipos de liderança, a liderança situacional e a 

transacional, não sendo descartado nenhum dos outros tipos de liderança. A saber, o 

líder situacional tem enfoque se concentra na eficácia do líder diante de diferentes 

situações e sem abandonar a interação líder-liderado (SANTOS, 2003). Enquanto o 

líder transacional preocupa-se em estimular os liderados para que as metas sejam 

atingidas, com o processo que é vivenciado, como maneira de ter certo controle sobre 

o cumprimento das metas (BASS e AVOLIO, 1990; BASS, 1985; GOMES e CRUZ, 

2007). 

Quadro 2 - Melhor perfil de liderança 

Categorias Perguntas 

 

Comunicação; 

Motivação; 

1. No geral quais as características ou perfil que 
um líder deve ter na organização? 

"Um líder tem que ser comunicativo, tem que ter o 
espírito de liderança e puxar a equipe pra ele." 

  2. Qual o tipo de liderança que mais se encaixa na 
organização?  
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Compromisso; 

 

“O líder tem que ter comprometimento com a 
organização, vestir mesmo a camisa.” 

 

Vários líderes; 

3. Os líderes da organização têm o mesmo perfil?  

“Não, a gente trabalha com vários líderes por setor, 
mas em cada setor tem, ainda tem o chefe, de 
perecíveis, no qual é o líder de todos os setores.” 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

O controle foi evidenciado por meio de sistema de ponto digital e outros 

que não foram mensurados. Para Chiavenato (2010) é importante para a cultura 

organizacional o planejamento, direção e controle, ajudando a integração interna dos 

colaboradores. Assim, precisa-se primeiro recrutar não apenas bons profissionais, mas 

os que mais adaptam-se aos objetivos organizacionais, e a primeira etapa que observa-

se isso é no recrutamento de profissionais, que por meio de um conjunto de 

procedimentos, escolhe o  que melhor se apresenta, de acordo com suas qualificações 

e com o cargo ofertado (MARRAS, 2011). 

No recrutamento dos líderes na empresa pesquisado, deve ser observado a 

sequência da organização, ou seja, primeiro é feito um recrutamento interno, que é 

aquele que privilegia os próprios recursos da empresa, divulgando as vagas em aberto, 

isto é, recruta candidatos dentro do próprio quadro de funcionários (MARRAS, 2011). 
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Quadro 4 - Técnicas e métodos para gestão de líderes 

Categorias Perguntas 

 Prova; 

Dinâmica; 

Entrevista; 

Recrutamento 
interno. 

4. O que a organização leva em consideração para a 
escolha de um líder? 

“Hoje em dia é feito uma prova escrita, avaliação com 
psicólogo, uma dinâmica e entrevista. Mas primeiro é 
divulgado para todos o perfil pretendido da vaga, 
onde todos podem se candidatar.”  

 Recrutamento e 
seleção; 

5. Quem tem a palavra final da escolha dos líderes? 

“A escolha é feita por uma seleção, como dito na 
pergunta 6.” 

 Controle de 
ponto. 

6. Existe algum controle do pessoal por meio do RH?  

“O controle que nós temos é o controle de ponto, 
chamado Honda Ponto.” 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

Após o recrutamento, é feito a seleção do candidato na organização 

pesquisada, na qual são observados diversos processos para a escolha do líder, como 

entrevista, provas e testes psicológicos. Para Xavier (2006) e Chavienato (2010) 

diversos métodos podem ser usados, conforme quadro abaixo: 
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Quadro 3: Métodos para seleção de pessoas 
Tipos Conceito Características 

 
 
 
 
 
Entrevista  

 
 
 
Serve como um canal de 
comunicação bilateral que 
possibilita à organização e ao 
candidato coletarem informações 
sobre o outro.  

• Permite a interação entre as partes;  
•É possível avaliar o comportamento do 
candidato;  
•É subjetiva;  
•Difícil comparação;  
•O entrevistador estar preparado e conhecer o 
cargo em aberto;  
•Dirigida: segue um roteiro;  
•Livre: sem roteiro pré-estabelecido.  
 

 
 
 
Provas de 
Conhecimentos  

 
 
 
Procuram medir o grau de 
conhecimento profissional ou 
técnico.  

•Quanto à forma de aplicação: provas orais, 
escritas e de realização (execução de um 
trabalho ou tarefa).  
•Quanto à abrangência: gerais e/ou 
específicas.  
•Quanto à organização: dissertativa e 
expositiva e/ou objetivas.  
 

 
 
 
 
Testes Psicológicos  

 
 
 
 
Medida objetiva de uma amostra do 
comportamento no que se refere as 
aptidões das pessoas.  

• Preditor: técnica capaz de predizer o 
comportamento do candidato no cargo a ser 
ocupado, baseando-se nos seus resultados.  
•Validade: mede algum critério relevante;  
• Precisão: Capacidade do teste de apresentar 
resultados semelhantes em várias aplicações 
na mesma pessoa  
 

 
 
 
Testes de 
Personalidade  

 
 
Revelam características superficiais 
das pessoas, isto é, o caráter (traços 
adquiridos) e o temperamento 
(traços inatos).  

•Psicodiagnósticos;  
•É preciso o auxílio de um psicólogo para 
aplicar e interpretar o teste;  
•Alto custo (psicólogo);  
•O resultado varia de uma pessoa para outra.  
 

 
 
 
 
Testes de Simulação  

 
 
Procura aproximar determinada 
situação o mais próximo possível da 
realidade.  

•Utilizado no contexto grupal;  
• Indicado para cargos que exigem 
relacionamento interpessoal;  
•Comportamento real dos candidatos e sua 
interação com as pessoas;  
• Promove retroação, auto-conhecimento e 
auto-avaliação.  
•Dinâmicas de grupo.  
 

   Fonte: Elaborado por Dias e Santos (2015). 
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Foi apresentado pela entrevistada que há pesquisa de clima de tempos em 

tempos, não com grande periodicidade, mas foi apontado na pesquisa que está sendo 

providenciado a contratação de uma empresa externa para fazer tal avaliação. Dessa 

forma, Kolb et al. (1984) diz que entender o conceito de clima organizacional é 

importante, pois é a partir da sua identificação que ele pode estimular a motivação dos 

seus colaboradores. O estudo do clima organizacional pode ser relevante para a 

elaboração de estratégias organizacionais, Luz (2003, p. 14) diz que : “[...] é 

indispensável conhecer o que os funcionários pensam sobre a empresa e qual a sua 

atitude em relação aos diferentes aspectos de uma organização”.  

A entrevistada disse que há treinamentos constantes com ele, mas nem 

tanto com os outros líderes, mas que sempre existem. Reis et al (2018) ressalta em sua 

pesquisa que 81% dos líderes assumem que organização tem atenção para os 

colaboradores, devido a satisfação com treinamento e aperfeiçoamento de seus 

colaboradores, portanto evidenciando a importância do reconhecimento dos 

treinamentos (REIS et al, 2018). 

 
 
 

Quadro 5 - Avaliação e treinamentos 

Categorias Perguntas 

  

Pesquisa 
interna de 

7. Como a organização faz para uma avaliação do 
pessoal? 

“A empresa agora contrata externamente, para 
avaliar o clima da loja. Porém, na loja existe a 
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clima.  embaixadora da comunicação, pois para a 
comunicação fluir precisa de acompanhamento, 
quando eu faço reuniões eu a levo, quando um 
colaborador não tem coragem de chegar direto no 
chefe pode levar direto para ela, que me passa e 
eu dou um jeito de tomar uma ação. ”  

Avaliação feita por 
empresa externa. 

8. Há avaliações continuas? 

 “As avaliações são feitas de empresas externas, 
que avaliam o clima, mas não tem periodicidade 
de pelo menos 3 meses. ” 

Treinamentos 
continuados. 

9. Há treinamento continuo? 

“Os treinamentos são mais contínuos comigo 
gerente geral, mas sempre há gerente com os 
outros líderes. ” 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa (2019). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo geral foi considerado atendido, a saber, encontrar melhores 

características para um bom perfil de liderança, onde foi dado destaque ao líder 

situacional e o líder transacional, que tem característica principal, ser motivador na 

equipe e trabalhar a comunicação como principal ferramenta de liderança. 

Já os dois objetivos específicos, que incluem apontar as técnicas e métodos 

de gestão de pessoas que propiciem a gestão de líderes e analisar como funciona a 

gestão de pessoas: avaliação de desempenho e treinamento, respectivamente, as 

técnicas e métodos apontados foram apontados no momento da seleção de seus líderes 

a prova escrita de conhecimento, dinâmicas de grupos, e entrevistas, e antes disso, foi 

dado bastante importância ao recrutamento interno, que a prioridade da organização é 

trabalhar com o líder já interno. Analisando a gestão de pessoas por meio desse tipo de 

recrutamento, foi abordado que o treinamento é uma constante na gerencia geral, e que 

há avaliação de clima organizacional. 

O estudo foi importante devido ao resultado principal, que permitiu traçar 

as características mínimas de um líder de sucesso dentro da organização, pois a 

gestora geral do supermercado está no cargo há mais de 5 anos, nos fornecendo um 

perfil que pode ser aplicado para organizações similares, supermercados e afins. 

Aponta-se como proposições futuras que podem complementar este estudo, 

uma entrevista com os 17 líderes da organização, buscando saber em qual tipo de 

liderança eles se encaixam e não só na geral, haja vista que o gerente geral deixou 



 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

155	

claro na resposta que os líderes não tem o mesmo perfil, e como os 100 restantes 

colaboradores enxergam os líderes, para maior validação das opiniões subjetivas. 
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VIOLÊNCIA DIRECIONADA A PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM: 
REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA16 

Deoclecio Oliveira Lima Barbosa17 
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Jailton Luiz Pereira do Nascimento19 
 

RESUMO 

Objetivo: identificar, na produção científica, evidências sobre as formas de violências 
vivenciadas por profissionais de enfermagem em estabelecimentos de saúde. Métodos: 
revisão sistemática da literatura, realizada no banco de dados BDENF, SCIELO e 
LILACS, entre novembro de 2016 a janeiro de 2017, tendo como critério de inclusão 
publicações em português, disponíveis na íntegra e compreendidas no recorte temporal 
de 2007 a 2017. Foram excluídos artigos em duplicidade, cartas ao editor, teses e 
dissertações, sendo ao final incluídos no presente estudo 15 artigos. Resultados: 
observou-se que a maioria dos artigos foram publicados em 2012 e 2017 (40%) sendo 
as formas de violência mais citadas agressão física, verbal, assédio moral, cometido 
por paciente, familiares e por outro profissionais de saúde. Conclusão: prevenir a 
violência contra esses profissionais é parte importante do processo de assistência à 
saúde, pois está ajudando não somente a esses profissionais, mas também no próprio 
atendimento aos pacientes. 

Descritores: Enfermagem; Violência no Trabalho; Risco Ocupacional; Saúde do 
Trabalhador. 
Descriptors: Nursing; Violence at Work; Occupational Risk; Worker's health. 
Palabras clave: Enfermería; Violencia en el Trabajo; Riesgo Laboral; Salud del 
Trabajador. 

																																																													
16	Manuscrito baseado na dissertação de Mestrado pela Universidade San Lorenzo, 2017, 122f.	
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19	Especialista em Obstetrícia pelo Centro Universitário Dr. Leão Sampaio. Juazeiro do Norte, CE, Brasil.	
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Introdução 

Atualmente vive-se em um momento de propagação de diversos tipos de 

violência através de diversos meios, tornando cada vez mais constantes atos de 

violência contra profissionais de diversas áreas, dentre eles os de saúde e 

especificamente enfermagem, por estarem mais próximo e por mais tempo junto aos 

paciente e seus familiares(1). Ações de violência que anteriormente acontecia na 

maioria das vezes em comunidades carentes e direcionadas a pessoas de baixa renda 

atualmente não é mais determinante para risco ocupacional(2). 

Existem diversas manifestações de violência que acometem profissional 

de enfermagem e grupos de profissionais de saúde, tendo como origem diversos 

fatores como: precarização do sistema de saúde atual, precarização do trabalho da 

enfermagem, no qual se torna precursora de diversos tipos de violência proveniente do 

usuário de saúde contra profissional de enfermagem, como também violência 

institucional, ou seja, da instituição de saúde para o profissional e/ou instituição da 

saúde para o usuário no qual reflete no tipo de violência contra o enfermeiro(2). 

A violência no local de trabalho, em qualquer de suas várias 

manifestações, pode ter efeitos devastadores com longa duração nos profissionais 

afetados, sejam no contexto ambiental, nas condições de trabalho, afetando inclusive a 

interação dos trabalhadores entre si, com os seus empregadores e com os próprios 

pacientes(1). 

Os estudos realizados sobre essa temática têm demonstrado que, os 

enfermeiros, dentre os profissionais de saúde, são os que mais sofrem risco de 
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violência no ambiente de trabalho, sendo considerado entre os especialistas bastante 

problemático em comparação a outras profissões(3). A violência contra os 

profissionais, independente da área de atuação, muitas vezes acaba tendo 

consequências que vai além do ambiente de trabalho, afetando no âmbito familiar e 

social. Além disso, os autores destacam que as agressões verbais, afetam o psicológico 

das vítimas tanto quanto as agressões físicas(4). 

É cada vez maior o número de agressões, tanto físicas como verbais, 

cometidas contra os profissionais de enfermagem, sendo a maioria cometida pelos 

próprios paciente, ou ainda pelos seus familiares e/ou acompanhantes(5).  

Segundo o relatório de Avaliação dos Episódios de Violência contra os 

profissionais de saúde, foram analisados dados preenchidos de forma online durante 

todo o ano de 2016, que de acordo com análise dos resultados, foram registrados os 

seguintes tipos de violência: 176 queixas de violências somente nesse período, ou seja: 

45 foram referentes a injurias; 32 violência física; 28 discriminação ou ameaça; 27 

calunias; 26 difamação e em 18 pressão moral(4). 

A maioria dos casos de agressão são cometidos contra as mulheres, 

sendo que em ambos os sexos, a faixa etária mais afetada é entre 30 aos 40 anos de 

idade. Outra questão destacada nos estudos já realizado, refere-se ao ambiente em que 

essas agressões são cometidas, sendo em maior número em hospitais, embora seja 

verificado também com frequência em centros de saúde. No caso dos hospitais, os 

serviços em que são mais registrados violência são nos setores de psiquiatria, urgência 

e médicos adultos(5). 
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Diante do cenário apresentado, o presente estudo justifica-se, pois é cada 

vez maior o número de agressões contra os profissionais de enfermagem, sendo 

necessário cobrar uma política de enfrentamento e combate as diferentes tipos e 

formas de violência contra esses profissionais.  

Quanto a sua relevância, é importante pois pode evidenciar situações de 

afronta a esses profissionais, possibilitando um novo olhar sobre esse problema, de 

modo que seja pensado em uma proposta de ação que tornem o local de trabalho digno 

para os profissionais de saúde. Além disso, é uma forma de destacar e destacar a 

violência vivida contra esses profissionais, não somente pelos pacientes, mas também 

pelos seus familiares e pela própria equipe, destacando a necessidade de criação de um 

atendimento especializados a essas vítimas nas instituições.  

Observa-se assim, que trata-se de um tema contemporâneo, sendo 

importante uma mobilização e união desses profissionais que são bastante vulneráveis 

a esse tipo de situação, não podendo considerar como uma simples ação do cotidiano. 

Com base nessa contextualização inicial sobre a temática em questão, 

para o estudo foi definida a seguinte pergunta norteadora: O que diz as produções 

científicas sobre as formas de violências vivenciadas contra profissionais de 

enfermagem em estabelecimentos de saúde? 

Assim, objetiva-se com esse estudo identificar o que diz as produções 

científicas sobre as formas de violências vivenciadas contra os profissionais de 

enfermagem em estabelecimentos de saúde. 
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Métodos 

A pesquisa foi uma revisão sistemática, não-experimental com 

abordagem qualitativa, haja vista fundamentar-se em uma observação direta e 

assistemática com alcance descritivo dos dados obtidos(6). Trata-se de um método que 

resume a literatura de um problema clínico ou fenômeno de interesse que incorpora 

múltiplas perspectivas e tipos de literatura. Esse método pode combinar dados de 

literatura teórica tanto quanto na literatura empírica o qual é realizado a partir de oito 

passos: (1) Formulação da pergunta, (2) Localização e seleção dos estudos (3) Avaliação 

crítica dos estudos (4) Coleta de dados, (5) Análise e apresentação dos dados, (6) 

Interpretação dos dados e (7) Aprimoramento e atualização da revisão(7). 

Assim seguindo os passos para desenvolvimento do estudo, a partir do 

tema, foi definida a seguinte questão norteadora: O que diz as produções científicas 

sobre as formas de violências vivenciadas contra profissionais de enfermagem em 

estabelecimentos de saúde? 

Na segunda etapa foi feita a busca na literatura, que ocorreu no período 

de novembro de 2016 a janeiro de 2017, na base de dados Base de Dados de 

Enfermagem (BDENF), Scientific Electronic Library Online (SciELO), e Literatura 

Latino-Americana em Ciências de Saúde (LILACS), utilizando os seguintes 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): enfermagem, violência no trabalho, risco 

ocupacional e saúde do trabalhador. 

Na terceira etapa processo de seleção dos estudos foi executado por meio 

da leitura minuciosa de títulos e resumos, de modo que foram para a seleção final os 
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estudos que atendiam aos critérios de inclusão supracitados, ou seja, como critérios de 

inclusão foram selecionadas as publicações em português, disponíveis na íntegra e 

compreendidas no recorte temporal dos últimos dez anos (2007-2017). Foram 

excluídos os artigos em duplicidade nas bases de dados, cartas ao editor, teses e 

dissertações. 

Assim, na busca inicial, foram identificado 378 artigos. No entanto, após 

considerar os critérios de inclusão e exclusão definidos para o estudo em questão, a 

amostra foi composto por 15 artigos. 

Na quarta etapa foram reunidas as principais evidências trazidas pelos 

artigos selecionados, sintetizando-se os achados de forma a consolidar os dados 

existentes e sugerindo novos estudos para preencher as possíveis lacunas na literatura. 

Na quinta etapa, os mesmos foram organizados procedendo-se ao fichamento do 

conteúdo, buscando-se identificar suas principais abordagens em relação ao tema em 

estudo. Nas duas etapas finais, foi desenvolvida a redação final, considerando a 

questão norteadora evidenciando as considerações chave trazidos pelos autores. 

Por se tratar de uma revisão sistemática, segundo a Resolução 466/12 

não envolve a participação de seres humanos para a sua realização, por isso, a 

pesquisa não sofreu apreciação por Comitê de Ética. No entanto, salienta-se que foram 

resguardados todos os direitos autorais das publicações selecionadas para esta 

pesquisa, mencionando-se os autores em todos os momentos pertinentes. 
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Resultados 

No quadro 1 são descritos a caracterização os artigo que compuseram a 

amostra do estudo, que no total foram 15 publicações que atenderam aos critérios de 

inclusão/exclusão para o estudo em questão. 

Assim, quanto ao ano de publicação, encontrou-se que um (1) publicados 

em 2010, outro em 2013 e mais um (1) em 2016, totalizando um percentual de 20,01%, 

enquanto que em 2008 foram publicados dois (2), assim como também outros dois (2) 

em 2011 e mais dois (2) em 2014, somando um percentual de 39,99%, e por fim, a 

amostra foi composta por três (3) artigos no ano de 2012 e mais três (3) em 2017, que 

juntos tiveram um percentual de 40,00%. 

Sobre o delineamento do estudo 46,67% (7) foram do tipo transversal, 

sendo que 20,00% (2) destes também tiveram uma abordagem descritiva, assim como 

outros 40,00% (6) foram tipo descritivo, outro 6,67% (1) foi do tipo qualitativo e outros 

6,67% (1) qualiquantitativa. Com relação ao nível de evidência, 33,33% (5) foram 

classificados como nível de evidência IV, e outros 66,67% (10) como nível VI. 

No quadro 2 apresenta-se os principais resultados destacados pelos 

autores sobre as formas de violências vivenciadas contra profissionais de enfermagem 

em estabelecimentos de saúde, ou seja, as unidade hospitalares, assim como também 

nas unidades básicas de saúde. 
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Quadro 1 – Artigos que compuseram a amostra 

Título Ano Delineamento Evidência 

A violência e os profissionais 
da saúde na atenção primária(8) 

2008 Estudo do tipo qualitativo, 
exploratório e descritivo VI 

Violência de gênero contra 
trabalhadoras de enfermagem 
em hospital geral de São Paulo 
(SP)(9) 

2008 Estudo transversal 

IV 

Violência ocupacional: 
situação de risco a dignidade e 
integridade dos profissionais da 
saúde(10) 

2010 Estudo qualitativo VI 

Violência no trabalho em 
saúde: análise em unidades 
básicas de saúde de Belo 
Horizonte, Minas Gerais(11) 

2011 Pesquisa qualitativa, 
descritivo-exploratório 

VI 

Violência psicológica na 
prática profissional da 
enfermeira(12) 

2011 Pesquisa descritiva VI 

Violência ocupacional sofrida 
pelos profissionais de 
enfermagem do serviço de 
pronto atendimento 
hospitalar(13) 

2012 Estudo descritivo, 
transversal 

IV 

Trabalho precário e assédio 
moral entre trabalhadores da 
Estratégia de Saúde da 
Família(14) 

2012 Estudo com abordagem 
qualiquantitativa 

VI 

Violência psicológica: um fator 
de risco e de desumanização ao 
trabalho da enfermagem(15) 

2012 Pesquisa descritiva, 
quantiqualitativa 

VI 

Violência relacionada ao 
trabalho das equipes de saúde 
da família(16) 

2013 Estudo transversal, 
descritivo 

IV 
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Violência no trabalho em 
saúde: a experiência de 
servidores estaduais da saúde 
no Estado da Bahia, Brasil(17) 

2014 Estudo transversal IV 

Situações de assédio moral 
vivenciadas por enfermeiros no 
ambiente de trabalho(18) 

2014 Pesquisa transversal IV 

Violência no trabalho e 
medidas de autoproteção: 
concepção de uma equipe de 
enfermagem(19) 

2016 Pesquisa qualitativa, 
descritiva e exploratória 

VI 

Agressão física contra técnicos 
de enfermagem em hospitais 
psiquiátricos(20) 

2017 Estudo transversal IV 

Violência no trabalho: Um 
estudo com enfermeiros/as em 
hospitais portugueses (21) 

2017 Estudo transversal IV 

A violência contra os 
profissionais da enfermagem 
no setor de acolhimento com 
classificação de risco(22) 

2017 Estudo descritivo de 
abordagem qualitativa 

VI 

Fonte: Dados do estudo 

Quadro 2 – Resultados da amostra  

(continua...) 

Resultados 
73,3% do participantes sofreram agressões no trabalho, sem agressão física, 
entretanto, com ameaça de morte 
A violência por familiares ocupou o terceiro lugar (41,3%; IC 95%: 34,0;48,9) e 
foi cometida, principalmente, por pai, irmãos (homens), tios e primos. Em geral, 
poucas profissionais de enfermagem que sofreram violência buscaram ajuda: 
29,7% 
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Os estudos revelaram que a violência ocupacional é um problema de abrangência 
mundial, e atinge, principalmente, enfermeiros e médicos, sendo estudado nos 
aspectos físicos e psicológico, tendo esta última maior incidência. A emergência e 
a psiquiatria são os setores de maior risco, e os pacientes e/ou acompanhantes os 
principais agressores 
O estudo retrata que a violência no local de trabalho é um fator presente no 
cotidiano dos trabalhadores da rede de saúde de Belo Horizonte e que essa 
violência tem causado problemas para o desenvolvimento do trabalho. As 
respostas e as ações para evitar os episódios de violência são pontuais, ou 
individualizadas ou locais, atingindo na maioria das vezes os desencadeadores e 
raramente os fatores causais ou os condicionantes de uma perspectiva da violência 
estrutural 

Quadro 2 – Resultados da amostra  

(...conclusão) 

Os agressores em sua maioria são mulheres, com destaque para as colegas de 
trabalho, seguido do médico e outros profissionais da equipe de saúde; as 
enfermeiras com menos de um ano de graduação foram as que sofreram maior 
grau de agressão e com maior intensidade. Entre os fatores resultantes da 
agressão, a irritabilidade está em primeiro lugar, seguida da raiva, tristeza e 
diminuição da autoestima. 
As análises mostraram que a maioria dos entrevistados foi vítima de violência 
ocupacional (76,7%). Os principais causadores foram os acompanhantes (87,0%), 
seguidos dos pacientes (52,2%). A forma de violência que mais ocorreu foi a 
agressão verbal (100,0%). 
Para os homens, o assédio moral foi percebido especialmente através da sensação 
de ser vigiado por colegas ou superiores e pela falta de segurança e estabilidade 
no emprego. Já nas trabalhadoras, o assédio foi percebido através de pressões 
desnecessárias, agravadas pela inexistência de condições físicas e psicológicas 
adequadas para o exercício de suas profissões.  
Todos os sujeitos pesquisados referiram ter sofrido, no último ano, alguma forma 
de violência no local de trabalho, sendo prevalente, em 92,9% dos relatos, a 
agressão psicológica manifestada por agressão verbal. Quanto aos agressores, 
42% dos agravos são procedentes de usuários, 32% de familiares de usuários, 
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11% de enfermeiros e 15% de outros (público em geral, supervisores e médicos). 

42,6% relataram ter sofrido violências; Agressão verbal (36,9%) foi a violência 
mais recorrente. Como fatores de risco para a ocorrência de violência no ambiente 
de trabalho os pacientes violentos (71,2%), a falta de pessoal treinado para lidar 
com situações violentas (43,4%). 
Dos entrevistados, 25,9% (IC95%:22,6%-29,2%) referiram pelo menos uma das 
modalidades de violência investigadas, sendo a agressão verbal (19,4%) a mais 
frequente 
A violência verbal foi a mais apontada pela amostra estudada, com 32,76%. O 
assediador critica o trabalho da vítima de forma injusta e exagerada (47,41%), 
fazendo circular maldades e calúnias a respeito da vítima (40,52%), além de falar 
mal dessa em público (31,03%). 
Se constituíram em fatores de violência no ambiente de trabalho, incluindo a falta 
de material nas unidades, a agressão verbal e física cometida pelos pacientes, a 
alta demanda de pacientes, a insuficiência de recursos humanos e o convívio 
diário com muitos estudantes. O silêncio e a busca de ajuda com outras pessoas 
foram as medidas para se protegerem das violências. 
96 (76,8%) participantes relataram ter passado pela experiência de agressão física. 
Entre estes, 94,3% referiram consequências psicológicas, 28,4% relataram lesão 
física. Apenas 30,3% dos respondentes afirmaram ter recebido suporte da 
instituição após a ocorrência. 
A violência psicológica, em comparação com a vicariante e física, foi a mais 
frequente. Por exemplo, 56% dos profissionais referiram sentirem-se observados 
fixamente enquanto estavam a trabalhar quatro ou mais vezes durante o último 
ano, ao passo que 2.1% referiu ter sido ameaçado com uma arma com a mesma 
frequência e período de referência 
Evidencia-se que os profissionais sofrem violência por parte dos usuários, de 
outros profissionais e predomina a violência verbal. Apontam como causas a falta 
de informação do usuário, a postura profissional e a falha da atenção primária. 

Fonte: Dados do estudo 
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Com os resultados apresentados, observou-se, com relação aos fatores de 

risco para violência ocupacional, que os mais citados nos estudos foram: falta de 

segurança ou policiais, estrutura física inadequada, falta de treinamento para lidar com 

situações de violência, equipe com escassez de trabalhadores, acompanhantes 

violentos e/ou paciente violentos e longas filas de espera. Além dessas, os estudos 

evidenciaram também violência cometida pela chefia direta e com colegas da mesma 

categoria de profissão, assim como de outras. 

Sobre as formas de violência, resumidamente, os estudos destacaram: a 

agressão física e agressão verbal, seja por parte do paciente ou por parte do 

acompanhante, assédio moral e sexual e discriminação social, sendo citado inclusive 

ameaça de morte. 

Observou-se também que, as consequências da violência sofrida afeta 

muito esse profissional, mas que podem ter um nível de consequência diferente, 

dependente de como cada profissional lida com esse problema. No entanto, no geral, 

podem ser listadas as seguintes consequências: estresse, raiva, frustração, baixa 

autoestima, desmotivação, tristeza, ansiedade, irritação, humilhação, hipervigilância, 

lembrança persistente da agressão e naturalização da violência. 

Discussão 

Devido a uma série de impedimentos e por ser considerado algo tão 

complexo, dimensionar a violência no ambiente de trabalho, não é uma tarefa fácil. 

Um dos problemas está na própria definição de violência, que envolve o conceito de 

violência física e verbal(22). Os autores destacam também outros impedimentos para 
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mensurar a extensão da violência, como por exemplo, os métodos empregados para 

determinar a prevalência no ambiente de trabalho(18). 

No Brasil, a violência contra os profissionais de saúde é analisada através 

da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). A violência contra os profissionais 

de enfermagem é um problema vivido em várias áreas do serviço de saúde, que em 

alguns momentos são atores e em outros são vítimas desse ato, sendo causada por 

vários fatores e consequentemente, apresentando várias consequência(8, 17). 

Existem diversos fatores que contribuem para violência contra com 

profissionais de saúde, dos quais são listadas: atendimento a pacientes drogados e/ou 

alcoolizados, presidiários ou mesmo pacientes que sofrem de algum tipo de distúrbio 

mental(12). A insatisfação no atendimento, seja por uma experiência anterior, ou pela 

atual. 

Como causa da violência no setor de saúde, podem ser citadas as 

seguintes: as situações de estresse vivida por esses profissionais, que somando a 

problemas pessoais podem desencadear em atos violentos como forma de aliviar o 

estresse, embora não seja justificável(16,21). 

Existem diversos fatores que levam a violência no ambiente de trabalho, 

que no caso específicos em estudo, no setor de saúde, a violência e agressão acontece 

em maior escala contra os enfermeiros, que podem interferir no desempenho desses 

profissionais em níveis variáveis e complexos, podendo causar danos tanto para esses 

profissionais como para própria unidade de saúde(9). 
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A violência contra os enfermeiros vem despertando uma maior interesse 

pela comunidade científica devido as lesões físicas, morais e psíquicas. Como 

consequência desse ato, a violência sofrida pode acarretar em trauma físico, restrição 

de atividade ou trabalho, transferência para outro emprego ou mesmo, rescisão do 

contrato de trabalho, bem como tratamento médico especializado(11). 

Um outro problema que afeta tanto a instituição de saúde, assim como os 

próprios pacientes refere-se ao déficit de profissionais em determinadas unidades de 

saúde. O medo da violência, seja este provocado por parte do paciente, do seu 

familiar, ou mesmo pela chefia direta ou outros profissionais de saúde, faz com que 

seja solicitada transferência ou rompimento de contrato(10,19). No entendimento de 

algum especialistas, o fato de ter um contato face a face entre o profissional de 

enfermagem e o paciente/familiar, já pode ser considerado como um fator de risco. 

As consequência geradas com a violência verbal, muitas vezes geram 

consequência de um distúrbio psicológico, que muitas vezes, afeta com a mesma 

intensidade que uma agressão física. Os sentimentos com a agressão verbal podem 

varias de cada pessoa, sendo os mais evidenciados: ansiedade, raiva e culpabilidade(13). 

Alguns profissionais não conseguem facilmente superar os efeitos 

psicológicos gerados pela agressão verbal, podendo esse problema persistir durante 

meses ou até por anos após o incidente(20). 

A violência entre os profissionais pode resultados em vários danos, 

afetando inclusive o desempenho profissional. Contudo, esse violência não se 
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restringe a verbal, há também o assédio moral, gerando sérios danos entre eles: 

depressão, ansiedade, baixa autoestima, além de danos psicológicos(14). 

Em alguns casos o assédio moral pode apresentar-se de forma sutil. 

Nesse caso, a sua identificação, assim como seus efeitos no profissional podem não 

ser percebidos tão facilmente, contudo, por ser praticado de forma constante, 

considera-se como uma ação cumulativa que pode resultar em danos muito mais 

sérios(18). 

Nesse contexto, destaca-se também o medo do desemprego, juntamente 

como o auto nível de pressão psicológica, que podem desencadear para os risco 

relacionados ao assédio moral, bem como o silêncio para esse tipo de violência. O 

assédio moral pode levar a danos graves ao profissional, levando a ter os seguintes 

sintomas: ansiedade, estresse distúrbios psicossomáticos, assim como depressão, 

podendo nesse caso levar a vítima a cometer ou tentar suicídio(18). 

Na seara na violência psicológica, pode ser citado o assédio sexual, que 

provoca nas vítimas uma intimidação e ameaça, tendo como consequência a baixa 

autoestima, além da diminuição do bem-estar tanto psicológico quanto físico(14). 

Assim, ao fazer uma análise formas da violência contra os enfermeiros, 

observa-se que este não sofrem somente de danos físicos, indo muito mais além, 

interferindo, em alguns casos, no estado emocional e psicológicos desses 

profissionais. 

Com o desenvolvimento dos estudos, e com os resultados das análises, 

observou-se que a violência contra esses profissionais apresenta-se como risco a sua 
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saúde mental no ambiente de trabalho, haja vista que os fatores estressantes, 

juntamente com a violência sofrida, afetam sem desempenho tanto profissional como 

pessoal. 

 

Conclusão 

Ao longo do desenvolvimento desse estudo, pode-se perceber que a 

violência aos enfermeiros não se restringe a uma unidade pública ou particular, nem 

mesmo a países subdesenvolvidos. Na verdade trata-se de um problema de amplitude 

mundial, sendo necessário a realização de estudos, visto que ainda é um assunto 

relativamente novo no Brasil. 

Com a realização desse estudo, pode-se perceber que no trabalho de 

enfermagem existem diversos riscos associados, assim como várias causas e 

consequências e por conseguinte, medidas de prevenção, já que não há uma estratégia 

específica para ser aplicada em todos os casos. 

Assim, quanto as formas de violências vivenciadas contra os 

profissionais de enfermagem em estabelecimentos de saúde observou-se que os 

principais deles são agressão física, verbal, assédio moral. Nesse contexto, é 

importante mencionar a importância de desenvolver ações no intuito de minimizar o 

impacto dessa violência no ambiente de trabalho, pois não afeta somente o 

profissional, mas também o pessoal. 
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Assim, quanto ao objetivo de identificar nas produções científicas sobre 

as formas de violências vivenciadas por profissionais de enfermagem em 

estabelecimentos de saúde constatou-se que a violência no setor de saúde, de certa 

forma, é um problema recente, sendo essa violência cometida, por pacientes, 

familiares e/ou acompanhantes, assim como também por outros profissionais da área 

de saúde, provocando sérios danos, não somente físicos, mas também psicológicos e 

emocionais. 

É importante mencionar que a violência no setor de saúde é visto como 

um problema amplo e complexo, que vão além dos fatores individuais, 

estruturais/organizacionais, estando essa problema relacionada também a questões 

políticas e sociais. Nesse contexto, entende-se que se trata de um problema que para 

minimizar seus efeitos é preciso que as ações sejam conduzidas além do ambiente de 

trabalho, pois se refere a uma situação problemática de abrangência bem mais ampla. 
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Esta edição 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.  
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