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PREFÁCIO

A formação de Professores na Universidade de Cruz Alta 
constitui compromisso e concretiza seu fazer enquanto 

responsabilidade social e profissional. A formação de professores em 
serviço remete para uma formação fundada na própria profissão, ou seja, 
no exercício profissional vai-se estudando, pesquisando e possibilitando 
que o espaço de atuação seja objeto de ressignificação. A partir da adesão 
a uma política nacional de formação de professores da educação básica, 
as agências formadoras se veem ressignificadas, desafiadas a atuar no 
plano da escola real e do aluno e professor que nela habitam e que 
necessariamente modificam-se nos modos de ser e estar no mundo. 

No Brasil, muito se tem a avançar; muitas lutas ainda se fazem 
necessárias quando ser professor tem pouco valor; quando colegas em 
suas dificuldades locais e regionais de acesso, não tem formação de nível 
superior. A iniciativa no enfrentamento da questão encontrou eco, em 
nível nacional e nas demais esferas, com parceiros dispostos a contribuir 
e modificar o quadro de docentes sem a formação adequada para sua 
área de atuação.

O Decreto nº. 6.755, de 29 de janeiro de 2009, que instituiu o 
Plano Nacional Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) 
é uma ação desenvolvida pela CAPES que visa induzir e fomentar a 
oferta de educação superior, gratuita e de qualidade, para profissionais 
do magistério que estejam no exercício da docência na rede pública 
de educação básica e que não possuem a formação específica na área 
em que atuam em sala de aula. Visa possibilitar que estes profissionais 
possam obter a formação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB Nº 9394/1996.

Para que a ação se efetive é imprescindível, entre outras, a 
articulação entre as instituições formadoras e as secretarias de educação 
para o atendimento das necessidades de formação dos professores, de 
acordo com as especificidades de cada rede, municipal ou estadual. 
A política contribui efetivamente para o alcance da meta 15 do PNE 
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2014-2024, oferecendo aos professores em serviço na rede pública, 
oportunidade de acesso à formação específica de nível superior, em 
curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam seus 
docentes.

A UNICRUZ, instituição comunitária de ensino superior, 
historicamente atuou na formação de professores em cursos de 
graduação e pós-graduação nas diferentes áreas do conhecimento. 
Pautada no seu compromisso com a formação que qualifica a atuação 
dos docentes da educação básica e, em atenção a demanda regional, 
em 2010 estabelece o convênio CAPES/UNICRUZ para implantação 
de cursos de licenciatura, formação inicial para professores em serviço. 
Em setembro do mesmo ano, inicia a primeira turma do Curso de 
Pedagogia, cujas ofertas subsequentes possibilitaram a formação de 
novas turmas, sendo um total de cinco até 2019. Em 2011 a oferta 
de cursos foi ampliada, além da Licenciatura em Pedagogia, atendeu 
professores da área de Letras, Português/Espanhol e Ciências Biológicas. 
Em termos quantitativos, nesses dez anos de convênio, são em torno de 
200 professores já formados e uma turma de Pedagogia em andamento. 

Ilustrar o significado da formação em nível superior, remete ao 
sujeito histórico-social professor em permanente formação. O sentido 
da constituição do docente enquanto pessoa vai atribuindo significados 
e qualificando a prática docente. Esta, enquanto objeto de pesquisa, de 
estudo e de aprofundamento vai se ressignificando, tanto nos aspectos 
teóricos quanto na ação pedagógica de cada sala de aula. 

A Coordenação Institucional e a Coordenação dos Cursos 
desenvolveram junto a cada um dos professores, estratégias de 
trabalho pautadas no princípio do programa de sermos  professores 
pesquisadores. Pesquisadores do seu fazer no cotidiano das salas de aula, 
dos seus saberes, das teorias e do alicerce teórico que possibilitasse a 
transformação das práticas didático-pedagógicas. Para a grande maioria 
dos professores estudantes, o PARFOR é um espaço de formação 
recheado de sentidos e significados. A formação está atrelada a um 
imaginário de representações, nos quais as mesmas vêm construindo 
imagens e significados sociais sobre sua própria profissão. 

Esta obra representa o orgulho em divulgar/comunicar a qualidade 
das pesquisas, da produção e do envolvimento com a constituição do 
ser docente. Cada professor estudante na sua significação, dedicou um 
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tempo de aprofundamento em temas relevantes para a educação infantil 
e anos iniciais do ensino fundamental. Cada temática foi objeto de 
estudo e de produção em torno de questões inquietantes da trajetória 
do professor estudante. O desejo não foi uma resposta conclusiva, mas 
a capacidade de gerar novas perguntas. Estas é que movem a busca do 
conhecimento, como exercício permanente do fazer docente. 

Maria Lourdes Backes Hartmann





APRESENTAÇÃO 

O Plano Nacional Formação de Professores da Educação 
Básica (PARFOR) instituído pelo Decreto nº. 6.755, de 

29 de janeiro de 2009, integra um conjunto de políticas públicas do 
governo federal em parceria com estados, municípios e instituições 
de ensino superior, gerido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) para o fomento de programas de 
formação inicial e continuada. A Política Nacional de Formação de 
Profissionais do Magistério da Educação Básica apresenta como uma 
das metas a formação de professores que exercem a profissão sem 
formação adequada. Com o objetivo de atender a demanda da região 
de abrangência, a Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ) firmou 
convênio, em 2010, para a implantação de cursos de licenciatura de 
acordo com as necessidades apresentadas pelas instituições públicas. 
Nesse período de 10 (dez) anos formou professores em serviço para os 
cursos de Pedagogia, Letras e Biologia.

O livro “Formação de Professores em Serviço – PARFOR e 
UNICRUZ: percursos de ação e reflexão” é o resultado das pesquisas 
realizadas no âmbito do Curso de Pedagogia – PARFOR, vinculados ao 
Grupo de Pesquisa em Estudos Humanos e Pedagógicos (GPEHP) e ao 
Grupo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Práticas Sociais (NEPPS) da 
UNICRUZ. As reflexões aqui apresentadas em forma de capítulos são 
resultantes de pesquisas realizadas estudantes/professores em serviço ao 
longo do Curso, orientados pelos docentes da Instituição, com temáticas 
pertinentes à educação infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. 
O livro é composto pelos volumes 1 e 2, com capítulos que retratam 
a preocupação do Programa com a formação de professores e, nela, 
as reflexões e ações dos mesmos em relação ao processo de ensino e 
aprendizagem. 

A Contribuição do Brincar Livre na Natureza para o 
Desenvolvimento da Imaginação e Criatividade na Educação Infantil, 
de Marlene Przylinski e Rose Aparecida Colognese Rech apresenta 
os resultados alcançados com a pesquisa realizada em uma Escola de 
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Educação Infantil do município de Ijuí/RS, como um espaço que 
promove a integração da criança com a natureza, seja levando elementos 
para dentro da sala de aula como no ambiente externo da escola, 
assim como nos passeios em lugares abertos providos de natureza. 
Enquanto que em A Importância da Afetividade na Educação Infantil, 
de Sandra Mara Lanzini Pereira e Aline Cezar Costa investigam porque 
a afetividade é fundamental na construção do cognitivo afetivo das 
crianças, na sua aprendizagem e nas relações entre professor e aluno.

Eliana Margarida Leal Niederauer e Maria Christina Schettert 
Moraes discutem em A Relevância do Letramento Matemático nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental: Perspectivas e Trajetória a partir dos 
debates em torno da reforma curricular dos Estados e Municípios do 
Brasil, adotando como parâmetro a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). Em A Literatura Infantil como um recurso pedagógico 
indispensável Mari Jaqueline Pinto Silva e Maria Aparecida Santana 
Camargo a investigação procura identificar como a Literatura Infantil 
possibilita às crianças novas experiências com a linguagem e com os 
sentidos, ou seja, proporciona um melhor desenvolvimento linguístico, 
cognitivo, emocional e sociocultural.

Em Alfabetização e Letramento nos Anos Iniciais: Uma Análise 
das Turmas do 1º e 2º Ano de uma Escola Estadual de Educação 
Básica, Camila Maria Marx e Vaneza Cauduro Peranzoni ressaltam 
a necessidade de voltar o olhar reflexivo para a forma como se dá a 
construção do conhecimento e o processo de alfabetização. Percebe-
se que alfabetização consiste na ação de alfabetizar, de ensinar a ler e 
escrever palavras e textos que circulam na nossa sociedade. O texto, 
Educação do Campo: O que Precisamos Compreender?, de Márcia Regina 
Hamester Campos e Rosane Rodrigues Felix, apresenta uma reflexão 
sobre a educação do campo, ao mesmo tempo em que questiona de 
qual campo estamos falando? Quem vive neste campo? As questões 
visam compreender o que é a educação do campo e identificar quem 
são os povos do campo, a fim de analisar a importância do projeto 
político pedagógico.

Carolina Kolinski Monteiro e Vaneza Cauduro Peranzoni 
tratam da Inclusão de Crianças com Deficiência na Escola Regular como 
um processo progressivo e completamente favorável a sua inserção por 
possuírem as mesmas garantias que outras, mas hoje com um amparo 
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legal e reconhecido. Na discussão considera o tempo de aprendizagem 
de cada pessoa, as tecnologias que poderão ser usadas e o currículo 
que deve ser construído para o rendimento desse aluno. O artigo 
A Influência da Contação de Histórias na Infância, produzidos por 
Stela Maris Scheffer e Maria Aparecida Santana Camargo procuram 
discutir a Literatura na interface com a contação de histórias realizada 
no estágio infantil, visando compreender as suas significações para o 
desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças.

Em Limites e Disciplina na Infância: Desafio para a Família e 
a Escola na Contemporaneidade, Rosangela Isabel Hermes e Sirlei de 
Lourdes Lauxen discorrem sobre limites e disciplina na infância que 
cada vez mais necessita de um olhar atento. O foco do texto são os 
desafios enfrentados pela família e pela escola, sobretudo quando nos 
referimos à educação das crianças e à crescente participação destes 
na vida familiar, social e escolar. Em Jogos e Brinquedos no Processo de 
Inclusão na Educação Infantil, Jussara Garcez Cunha e Vaneza Cauduro 
Peranzoni explanam que o brincar possibilita a criança adquirir diversas 
experiências, tais como tomada de decisões, pensamento, interação, 
criando maneiras diversificadas de se expressar por meio das múltiplas 
linguagens e construindo novos conhecimentos.

Já Psicomotricidade na Educação Infantil: Um Estudo de Caso, 
de Ana Belló Mendes e Fabiana Ritter Antunes aprofundam o 
conhecimento sobre as possíveis contribuições do desenvolvimento 
cognitivo, afetivo e motor de crianças de duas escolas municipais de 
Cruz Alta de Ensino Fundamental, que atendem crianças de 4 e 5 
anos na pré-escola. No estudo de Aprendizagem Ubíqua como Forma de 
Contextualizar os Novos Instrumentos de Aprendizagem, de João Pedro 
de Carvalho Silvello e Aline Cezar Costa, após entender o processo de 
estagnação da escola diante do desenvolvimento das tecnologias móveis 
para a educação, é caracterizada a geração de educandos da escola atual 
como uma geração que aprende através de meios ubíquos, bem como 

A Perspectiva do Aluno do 4º Ano do Ensino Fundamental sobre a 
Educação Escolar de Daniel Dose de Lara e Rose Aparecida Colognese 
Rech descreve a visão da criança do 4º ano sobre sua escolarização 
bem como a importância e função, em uma escola pública situada no 
município de Cruz Alta - RS. Leticia Barilli Barcellos e Aline Aparecida 
Cezar Costa produzem, em As Relações de Afetividade na Educação 
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dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: Um Estudo de Caso, numa 
escola de ensino fundamental da rede municipal de Cruz Alta/RS, 
propõe a reflexão sobre a importância da afetividade para a formação 
do indivíduo e como ela vem sendo utilizada na prática pedagógica, 
considerando que a escola deve oferecer uma educação de qualidade 
para todos dentro de um contexto significativo para o discente, muito 
além da valorização restrita dos aspectos cognitivos. 

Gestão Democrática no Espaço Escolar: Desafios e Possibilidades, 
escrito por Kátia Luana Machado e Maria Lourdes Backes Hartmann, 
analisa as possibilidades e desafios do gestor em efetivar uma gestão 
democrática e participativa no âmbito escolar. Problematizam questões 
sobre a gestão democrática no seu aspecto participativo e mostra a 
importância do Projeto Político Pedagógico como elemento norteador 
das ações desenvolvidas na escola. Brincar e o se Movimentar na Educação 
Infantil: Um Estudo de Caso no Município de Júlio de Castilho/RS, Gleyani 
Silva de Senna Carvalho e Fabiana Ritter Antunes analisam as possíveis 
contribuições do brincar e do se movimentar na educação infantil, a 
partir um olhar aprofundado para a questão de brincar com ingenuidade 
durante a infância e escolarização, pois estas estão interligadas.

Já em As Contribuições do Programa Residência Pedagógica: Um 
Estudo de Caso por Meio da Formação Inicial de Professores de Sabrina 
Figueira e Sirlei de Lourdes Lauxen, o texto analisa as contribuições 
do Programa Residência Pedagógica no processo de formação docente; 
a atuação dos bolsistas do Programa de Residência Pedagógica; as 
estratégias realizadas para o desenvolvimento da prática e a reflexão 
sobre as experiências vivenciadas pelos bolsistas residentes. 

Sobre a Base Nacional Comum Curricular: Um Estudo de Caso 
a partir das Dez Competências Gerais de Silvane de Fátima Barreto e 
Aline Cezar Costa a discussão trata de uma pesquisa realizada numa 
escola de ensino fundamental rede municipal de Palmeira das Missões/
RS com o objetivo de verificar como as dez Competências Gerais da 
Base Nacional Comum Curricular estão sendo incorporadas à prática 
pedagógica dos professores, bem como as dificuldades e fragilidades nas 
concepções e na implementação das Competências Gerais. 

Desejamos a todos uma ótima leitura!

Sirlei de Lourdes Lauxen



Capítulo 1

A CONTRIBUIÇÃO DO BRINCAR LIVRE NA 
NATUREZA PARA O DESENVOLVIMENTO 

DA IMAGINAÇÃO E CRIATIVIDADE NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Marlene Przylinski1

Rose Aparecida Colognese Rech2

1 Considerações iniciais

Brincar com a natureza, dentro do espaço escolar, vem se 
tornando uma prática indispensável para o desenvolvimento 

integral das crianças. Neste sentido, é imprescindível que o educandário 
tenha um novo olhar sobre suas práticas pedagógicas. A escola se 
constitui e constrói a sua história através da realidade na qual se encontra 
inserida. No entanto, é importante identificar as possibilidades que se 
apresentam e trazem benefícios, principalmente para as crianças. Ou 
seja, almejamos uma escola criativa e acolhedora, com um novo olhar 
para a criança como sujeito de direitos: brincar, investigar, pesquisar, 
questionar e experienciar.

O artigo em questão teve como objetivo analisar as possibilidades 
que a natureza oferece no desenvolvimento da imaginação e da 
criatividade na Educação Infantil. Para alcançar os resultados dessa 
questão, foram realizadas observações no cotidiano de uma escola 
de Educação Infantil do município de Ijuí, procurando encontrar 
evidências que confirmassem a nossa hipótese. Além das observações, 
foi aplicado um questionário a todas as professoras que atuam em sala 

1 Acadêmica do curso de Pedagogia da Universidade de Cruz Allta – UNICRUZ/ 
PARFOR. E-mail: marleneprzylinski@gmail.com

2 Professora da Universidade de Cruz Alta - UNICRUZ. Doutoranda e Mestre em 
Educação nas Ciências - UNIJUÍ. Especialista em Docência do Ensino Superior. 
Psicopedagoga e Pedagoga - UNISC. E-mail: rrech@unicruz.edu.br
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de aula. A hipótese levantada pela pesquisadora foi de que o brincar na 
natureza auxilia a desenvolver os sentidos, a imaginação, a curiosidade 
e as criações, gerando aprendizagens e conhecimentos nas crianças da 
Educação Infantil.

As possibilidades que a natureza oferece, no brincar livre, no 
cotidiano da escola pesquisada, são inúmeras, o ambiente que esta 
possui convida as crianças a brincarem. Estes espaços são constituídos 
pelos elementos da natureza como: árvores, gramado, horta com chás, 
hortaliças, temperos, as flores, que estão presentes em vários cantos, 
areia, terra, torneira próxima para o uso da água nas brincadeiras. Além 
destes recursos naturais, foi construído uma casinha com costaneira no 
gramado, lembrando um CTG, casa na árvore, cordas penduradas nas 
árvores, balanços, tirolesa, labirinto, caixa de areia, túneis de pneus, 
tubo de concreto, gira- gira, entre outros. Todo este conjunto de opções 
disponibilizados no gramado e na pracinha, despertam a imaginação e 
a criatividade das crianças.

Em algumas escolas da Educação Infantil, as crianças passam o 
maior tempo do dia dentro das salas de aula, o que vem provocando 
esgotamento físico, falta de movimentos corporais, ansiedade, obesidade 
e tantos outros. Na sociedade atual, na qual estamos inseridos, faz-se 
necessário que a escola promova alternativas para que o brincar saudável 
aconteça. Para Tiriba (2018, p. 14), “as consequências são significativas: 
obesidade, hiperatividade, déficit de atenção, desequilíbrio emocional, 
baixa motricidade – falta de equilíbrio, agilidade, habilidade física - e 
miopia são alguns dos problemas de saúde mais evidentes causados por 
este contexto”. No momento em que a escola exclui as brincadeiras 
nos ambientes externos, contribui para que estas consequências se 
manifestem. Alguns professores ainda se encontram engessados e 
não oportunizam aos seus alunos práticas de brincar com argila, terra, 
água, folhas, flores, sementes, fogo e outros, pois acreditam que estas 
atividades causam agitação, bagunça, sujeira, transformando o que 
deveria ser agradável em um desgaste emocional para os adultos.

Ainda conforme Tiriba (2018), a escola precisa “desemparedar”, 
ou seja, deixar a sala de aula e ir ao encontro dos jardins e do pátio 
da escola. Muitas escolas não possuem ambientes com áreas verdes, 
uma alternativa, nestes casos, é procurar nos arredores da escola. Não 
é uma tarefa fácil, principalmente quando não há diálogo entre a escola 
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e a família. Esta conversa com as pessoas que fazem parte do processo, 
faz necessária (pais, professores, gestores e outros movimentos sociais) 
é de fundamental importância, para que o desemparedar da infância 
aconteça. A preocupação se torna evidente quando observamos que 
hoje, em dia, as nossas crianças não brincam mais em ambientes livres, 
campos abertos, jardins, gramados, potreiros e outros, passando um 
tempo considerável em recintos fechados na frente de TV, celulares, 
computadores, tablets e videogames.

É através do brincar que as crianças descobrem e exploram suas 
possibilidades, se colocam no mundo, se comunicam em um contexto 
social de maneira espontânea e divertida, desenvolvendo, assim, suas 
competências e habilidades.

2 Metodologia

A investigação segue uma perspectiva qualitativa e de cunho 
descritivo, que busca uma nova ordem da Educação baseada na formação 
científica e tecnológica. A pesquisa qualitativa, segundo Minayo (2001, 
p. 21),

[...] trabalha com o universo de significados, motivos, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo 
das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis.

A pesquisa descritiva é o procedimento de pesquisa que observa, 
registra, analisa, descreve e correlaciona eventos e acontecimentos sem 
manusear. Para Martins (1994, p. 28), “a pesquisa tem como objetivo 
a descrição das características de determinada população ou fenômeno, 
bem como o estabelecimento de relações entre variáveis e fatos”.

Quanto ao delineamento desta, buscamos o fundamento no 
estudo de campo, aprofundando mais as questões propostas. O estudo 
de campo proporciona flexibilidade, assim sendo, ela pode acontecer 
mesmo que seus objetivos sejam reformulados ao longo do processo 
(GIL, 2014).

A investigação foi realizada em uma escola da Educação Infantil 
do município de Ijuí/RS. Atualmente, na escola, estão matriculadas 
183 crianças, alocadas em 8 turmas, sendo que todas as turmas são 
integrais. Algumas crianças frequentam apenas meio turno. As turmas 
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estão classificadas em Berçário I A, Berçário I B, Berçário II A e II B, 
Maternal I A e I B, Maternal II A e II B. O quadro de profissionais 
atinge o número de 44 ao total, sendo que, destas, 15 são professores, 
22 auxiliares, 1 secretária e 6 funcionárias. Destas, 15 professoras que 
atuam na escola, 7 possuem Graduação em Pedagogia, quatro possuem 
Curso Normal e Graduação, porém em outras áreas. A diretora e as 
coordenadoras também possuem habilitação no Curso de Pedagogia.

Os instrumentos utilizados, foram a técnica da observação 
participante e o questionário. A observação participante foi utilizada 
pelo fato de a pesquisadora trabalhar no local há sete anos. Segundo 
Gil (2014, p. 103), “o observador assume o papel de um membro 
do grupo. Daí porque se pode definir observação participante como 
a técnica pela qual se chega ao conhecimento da vida de um grupo a 
partir do interior do mesmo”. A observação participante oportunizou a 
pesquisadora o contato direto com as ações das crianças. Os registros 
destas observações foram coletados das mais diferentes formas: a 
observação das brincadeiras, diário de campo, diálogos, registros por 
fotos, vídeos e desenhos gráficos.

Por sua vez, a técnica do questionário incide na investigação 
composta por inúmeras questões que são elaboradas e submetidas 
às pessoas com o intuito de obter mais informações sobre o assunto 
pesquisado. Segundo Gil (2014), a construção de um questionário 
necessita ser reconhecida como um procedimento técnico e que exige 
certos cuidados, como a constatação de sua eficácia, determinação da 
forma e do conteúdo dos temas.

O questionário desenvolvido pela pesquisadora foi com 
questões abertas, onde o interrogado tem o espaço para se manifestar 
por meio da escrita. Conforme Gil (2014), as vantagens são amplas, o 
pesquisador atinge um número maior de pessoas, sugere menos gastos, 
garante o anonimato das pessoas entre outros, porém existem também 
as desvantagens. Neste processo, além de excluir as pessoas analfabetas, 
outra limitação é a não devolução do instrumento de coleta de dados.

Os questionários foram encaminhados para 12 professores da 
escola que atuam dentro das salas de aula, sendo que obtivemos 11 
respostas, apenas um não retornou. Para garantir o anonimato dos 
sujeitos pesquisados, os professores serão identificados com palavras 
que lembram os componentes da natureza: Terra, Água, Ar, Fogo e 
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Flor, as crianças com as palavras, Girassol, Borboleta e Confeiteira.
A pesquisa bibliográfica fez parte do processo, servindo como 

aporte na fundamentação teórica. Os critérios de inclusão dos materiais 
pesquisados foram artigos encontrados no Google Acadêmico e Scielo, a 
Base Nacional Curricular Comum (BRASIL, 2017), livros com temas 
que abordam o brincar livre na natureza, assim como os que trazem 
fundamentação relacionadas às metodologias e análise textual.

As análises das respostas dos professores foram fundamentadas 
na Análise Textual Discursiva de Moraes e Galiazzi (2016). Conforme 
Moraes e Galiazzi (2016, p. 33), “examina- se a Análise Textual 
Discursiva organizando argumentos em torno de quatro focos. Os três 
primeiros compõem um ciclo, no qual se constituem como elementos 
principais”.

A desmontagem de textos ou unitarização é o primeiro elemento 
deste ciclo, que consiste em avaliar os textos de forma detalhada, 
deixando-o em fragmentos. Conforme Moraes e Galiazzi (2016, p. 
33), [...] “no sentido de produzir unidades constituintes, enunciadas 
referentes ao fenômeno estudado”, ou seja, a unitarização se dá através da 
leitura e interpretação do texto, após o desmembramento em expressões 
que possuem um valor central, o cerne ou a palavra chave.

O segundo elemento do ciclo estabelece relações entre o processo 
de categorização, identificando as afinidades entre as unidades de base, 
combinando-as e classificando-as, agrupando estes dados unitários para 
o desenvolvimento de conjuntos que coligam elementos próximos que 
resultarão em categorias (MORAES e GALIAZZI, 2016).

Por meio do terceiro ciclo ocorre a captação de uma nova 
compreensão do texto, a compreensão e comunicação das análises 
anteriores, além dos julgamentos e validações, um novo texto se 
apresenta. “O metatexto resultante desse processo representa um 
esforço de se explicitar a compreensão, expondo o produto de uma 
combinação dos elementos construídos ao longo dos passos anteriores” 
(MORAES e GALIAZZI, 2016, p.34). O metatexto é o resultado da 
leitura e interpretação dos passos anteriores, onde, do caos, surge um 
novo texto, que apresentamos neste artigo.
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3 Resultados e discussões

3.1 A criança e o brincar livre na natureza

Através das observações realizadas na escola pesquisada, 
compreendemos que os professores criam condições favoráveis para 
que as crianças brinquem e explorem o pátio da escola no cotidiano. 
Desta forma, a criança torna-se protagonista e o adulto o observador. O 
brincar livre na natureza abre oportunidades para o professor organizar 
espaços externos com materiais alternativos e adequados (panelas, 
colheres, madeiras e tantos outros elementos dispostos no pátio), que 
fomentarão a imaginação e a criatividade da criança na construção de 
brincadeiras, pesquisas, investigações em meio à natureza, tornando, 
assim, uma criança ativa e produtora de cultura.

O professor, como mediador, deve estar atento ao cotidiano 
das crianças na escola. Por isso, a importância dos profissionais com 
capacidades e formações adequadas para mediar, provocar e desafiar 
crianças. Cabe aos profissionais entenderem que “[...] cada momento 
da vida cotidiana existe uma extraordinária potência para construir 
conhecimentos. Nós, no entanto, temos tratado como banal inútil 
e, não raro separamos a vida cotidiana de todo debate pedagógico” 
(FOCHI, 2018, p. 21).

A Base Nacional Curricular Comum (BRASIL, 2017) traz, em 
seus campos de experiências, a imaginação da criança. Neste sentido, 
as experiências que as crianças realizam no cotidiano nas escolas, 
muitas vezes, passam despercebidas pelos professores e acabam não 
agregando um valor pedagógico potencial da brincadeira. Durante as 
observações realizadas, percebemos que quando as crianças brincam no 
pátio da escola, mostram-se mais calmas, utilizam-se da imaginação, 
criatividade na construção de pontes, fogueiras imaginárias, caçam 
urso, brincam em grupo, fazem comidinhas, exploram paus, madeiras, 
tijolos, pedrinhas, areia, visitam a horta, plantam, regam, escondem-se 
neste espaço, retiram folhas, galhos de chás na horta, procuram insetos, 
minhocas e outros. Assim, a criança descobre o mundo ao seu redor 
brincando e explorando.



  27
Formação de Professores em Serviço - PARFOR E UNICRUZ

Imagem 1 - Menino Girassol, explorando diversos materiais

Fonte: PRZYLINSKI, 2019.

Na escola pesquisada, as crianças sempre estão sendo desafiadas, 
em seu processo de aprendizagem diário, a realizar novas descobertas, 
pesquisar, buscar solução para as questões que surgem. É nas 
brincadeiras que as crianças vão descobrindo soluções que auxiliam 
no desenvolvimento da atenção, concentração, criatividade, autonomia, 
linguagem e pensamento, dentre outros processos. Além disso, por 
meio do brincar, a criança tem sua psicomotricidade desenvolvida, o 
que auxilia na compreensão de aspectos como consciência corporal, 
lateralidade e orientação no tempo/espaço, que são fundamentais ao 
processo de aprendizagem. A natureza é um lugar perfeito para as 
crianças brincarem, pois elas utilizam a imaginação e a criatividade 
na construção de brinquedos e brincadeiras com as materialidades que 
o ambiente oferece. Dessa forma, elas criam habilidades e as usam 
em suas criações e na interação com seus pares. Observamos que 
brincadeiras com terra, água, argila, folhas, pauzinhos, sementes, são 
os materiais que mais chamam atenção deles. As crianças misturam 
e formam outras cores, outras texturas, os pauzinhos tornam-se 
árvores, bois e chimarrão.

Piorski (2016, p. 80) contribui dizendo que, “generosamente a 
imaginação mostra à criança que as formas da flora contém as formas da 
vida e de todos os seres”.

Numa manhã ensolarada, a turma do maternal II B foi 
convidada pela professora para brincar livremente no “gramadão”, 
como é conhecido pelas crianças o espaço amplo de gramado da escola. 
A professora conta uma história de um urso e o que faz com que a 
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imaginação das crianças flua. Os meninos incorporaram o personagem 
e brincaram durante a manhã no gramadão, correndo atrás do urso, 
encontraram pegadas dele, circularam pelo pátio todo até que, de 
repente, ele subiu na árvore. No meio desta brincadeira, um deles 
encontrou um besouro (imagem 2), porém a maioria demonstrou 
medo e ansiedade diante do bichinho, outros articulavam que ele não 
machucava, pois estava morto, mas eles continuavam receosos e não 
queriam tocar no inseto. Foi neste momento que a menina Borboleta 
surgiu, pegou-o com delicadeza e cuidado, demostrando-se encantada 
pelo inseto. Ficou um tempo admirando, sorrindo, virando para os 
lados e contemplando cada detalhe. Os colegas, ao compreenderem a 
situação, começaram a se aproximar e interagir com a menina Borboleta 
e o Besouro.

Imagem 2 - Menina Borboleta explorando um Besouro

Fonte: PRZYLINSKI, 2019.

Outro momento registrado (imagem 3), foi o da menina 
Confeiteira. Ela organiza seu material e começa a sua produção de 
bolos, uma brincadeira de fazer comida, é na imaginação da criança 
que a terra em qualquer coisa irá se transformar. Nesta brincadeira 
conseguimos registrar momentos importantes, onde a imaginação e a 
criatividade estão representadas nos detalhes da brincadeira, inclusive o 
quebrar dos ovos.
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Imagem 3 - Menina Confeiteira brincando de fazer bolos

Fonte: PRZYLINSKI, 2019.

De acordo com Piorski (2016, p. 132):

Assim, as mãos da criança, quando buscam o fogo e a massa, 
adentram pela imaginação da cozinha. Os brinquedos da mistura, 
da fusão de propriedades espessas, trazem quase sempre o feitio da 
comida, especialmente entre meninas. As imagens da preparação, 
das festividades, das conversas alimentares, dos sabores e dos 
cheiros passam pela atividade prazerosa das mãos. A cozinha é um 
espaço ativo, de força onírica no brincar, pois contém quase toda 
a natureza encerrada ali. É o mundo lúdico dos quatro elementos 
na casa.

A escola, como um todo, tem a preocupação de dar significados a 
todos os processos, por mais corriqueiros e simples que possam parecer. O 
contato com a natureza constitui os seres, sendo que, na falta destes contatos, 
constituímos crianças que desconhecem os processos da vida, tanto humana 
como das plantas e dos animais. Um dos casos mais conhecidos é de as 
crianças acreditarem que alguns alimentos nascem dentro das caixinhas, 
como o leite. Nos dias atuais, as crianças não têm conhecimento e nem 
sentimentos sobre os elementos da terra. Não conhecer o processo que leva 
o leite para dentro da caixinha é uma consequência da falta de contato com 
a natureza, pois, se a criança tiver a oportunidade de conhecer o animal que 
produz o leite, como é a sua vida, sua alimentação e que este leite passa por 
vários processos até chegar a sua casa, esta criança teria construído vários 
conhecimentos sobre o mundo.

O mesmo acontece com as crianças ao se depararem com 
as laranjas no chão (TIRIBA, 2018), que causa indignação e 
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questionamento por parte das crianças de quem teria jogado as laranjas 
no chão, demonstrando que desconheciam o processo que a fruta passa. 
Toda fruta vem de uma árvore e está produz flores, após nascem os 
frutos, crescem, amadurecem e caem, isto quando não são colhidos 
na época certa para o consumo e que este fruto caído na terra irá se 
decompor e a sua semente originará uma nova laranjeira.

O jornalista Louv (2016), expressa que o brincar livre na natureza 
ajuda no desenvolvimento integral da criança, pois a natureza fomenta 
a criatividade, a iniciativa, a autoconfiança, a capacidade de escolha, de 
tomar decisões e de resolver problemas. Qualquer material da natureza 
serve para brincar, a imaginação é quem vai fazer a criança construir 
suas brincadeiras. Materiais que, para os adultos, não tem nenhuma 
finalidade são os que despertam interesse na criança. A natureza 
promove o contato com as diferentes materialidades provocando as 
diferentes linguagens. Desta forma, promove-se o desenvolvimento da 
criança de forma integral, através das brincadeiras livres, manuseio da 
materialidade dos elementos, que despertam os sentidos por meio das 
texturas, temperaturas, leveza e peso.

Durante o processo, constatamos que a escola está sendo um 
lugar onde a criança está tendo a oportunidade de brincar em meio à 
natureza, visto que, hoje, as famílias não têm tempo para levar seus filhos 
passear em praças e jardins. As casas, cada vez mais, têm menos lugares 
verdes onde estas possam brincar. A escola se torna um ambiente onde 
possui árvores, hortas, jardins, além de promover passeios em outros 
lugares, onde a natureza se faça presente, como: sítios, fazendas, andar 
pelas ruas próximas, visitar o quintal do vizinho da escola, entre outros.

3.2 A contribuição do brincar na natureza pela visão dos professores

Pelo processo da análise dos questionários respondidos pelos 
professores podemos constatar que os mesmos ao trabalharem com 
a natureza tem como objetivos principais, incentivar as crianças a 
interagirem com a natureza, saindo das quatro paredes da sala de aula, 
a fim de promover o desenvolvimento integral de suas crianças.

Neste processo onde o brincar com a natureza vem acontecendo, 
cabe ao professor ampliar e provocar a curiosidade e a imaginação 
das crianças. De acordo com a professora Terra, “[...] a materialidade 
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do brincar (terra, ar, fogo e água) são importantes no processo de 
explorar a imaginação, a criatividade e as minuciosidades da infância”, 
já que, promovem novas experiências, respeito e o cuidado com o meio 
ambiente. Buitone (2006, p. 35) argumenta que o brincar até os sete 
anos desenvolve muitas habilidades, pois [...] “as crianças precisam de 
um espaço especial, um tempo especial, um olhar especial e sensível 
para ajudar a construir um futuro estudante alegre, curioso, que saiba se 
concentrar, que sabe aprender e sabe dividir”. Com os quatro elementos 
da natureza (terra, água, ar, fogo), a criança se desenvolve de forma 
integral, despertando todos os sentidos. A imaginação da criança 
percorre vários degraus da nossa consciência. Conforme Piorki (2016, 
p. 132), esta é uma tarefa ousada da nossa imaginação:

Uma das tarefas mais ousadas na imaginação do brincar é fazer 
das mãos instrumentos calóricos de ferreiro e do oleiro. Criança 
não tem forja nem fornalha. Sua oficina é o sonho, que pela 
ferramenta fenomenológica, pode-se revelar uma antologia. Pelo 
acompanhar do esforço manual, poderemos encontrar meninos 
em sua olaria; meninas e foles (sopro) de cozinhar; meninos em 
sonhos de bigornas; meninas padeiras

Ao exercitarem a tarefa do brincar, as interações acontecem entre 
a criança e o objeto e seus pares, desta forma, provocando diálogos, 
planejamento das brincadeiras, organização de tempo e espaço entre o 
grupo brincante. Brincar com a terra, água, pedras, argila, paus, trazem 
tranquilidade, concentração e acalmam os pequenos. Como a maioria 
dos pais não permite que seus filhos brinquem com tais objetos em 
casa, a escola vem assumindo este papel de ofertar uma infância, onde 
o brincar na natureza e com ela faça parte do cotidiano das crianças nas 
escolas da Educação Infantil. De acordo com a professora Água,

É na mágica dos brinquedos naturais, a partir de pequenos ou 
grandes pedaços de gravetos, folhas, pedras, flores, capim, as crianças 
vão construindo seus projetos, arquiteturas, fazendo descobertas 
simples e também elaboradas, eles estão mais atentos aos detalhes, as 
minuciosidades, elas criam brinquedos e inventam histórias.

No entanto, para que estas atividades se desenvolvam sem 
oferecer perigos para as crianças, faz-se necessário um planejamento e 
uma boa roda de conversa, esclarecendo os cuidados com as brincadeiras. 
Além do planejamento cuidadoso, muitas vezes há necessidade de o 
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professor rever suas práticas e seu planejamento adequando-se ao que o 
aluno fala, além de refletir sobre a intencionalidade do professor diante 
da atividade planejada.

O pátio da escola é um lugar onde o brincar livre em meio 
à natureza acontece, pois ela oferece infinitas possibilidades no 
desenvolvimento e na construção das aprendizagens. Subir em uma 
árvore, apanhar uma laranja no pé, cavoucar a terra em busca de 
minhocas, folhas de chás ou folhas da grama para brincar de fazer 
comidinha, são algumas das perspectivas que a natureza oferece. O 
graveto torna-se um pincel, a argila vira tinta, pequenos insetos viram 
alvos de pesquisas e grandes descobertas. Neste contexto, a horta da 
escola é um bom aliado do professor, o labirinto vira caverna, as flores 
são presentes para as professoras, os gravetos podem ser utilizados para 
caçar, simular fogo imaginário, improvisar um churrasco, sem contar 
que a possibilidade de fazer o fogo real com ajuda da professora para 
assar marshmallow ou fazer um churrasco de coraçõezinhos. Conforme 
a professora Ar, seu próximo passo no brincar com os compomentes da 
natureza é “desafiar a explorar com as crianças os elementos ar e fogo”.

O fogo é uma ferramenta que auxilia na construção da disciplina 
das crianças com dificuldades de limites, ainda sobre o fogo este elemento 
essencial para nossa vida, Bachelard (1994, p. 11) argumenta que:

O fogo é, assim, privilegiado capaz de explicar tudo. Se tudo 
o que muda lentamente se explica pela vida, tudo que muda 
velozmente se explica pelo fogo. O fogo é o ultra vivo. O fogo 
é íntimo, é universal. Vive em nosso coração. Vive no céu. Sobe 
das profundezas da substância e se oferece como um amor. Torna 
a descer à matéria e se oculta, latente, contido como o ódio e 
a vingança. Dentre todos os fenômenos, é realmente o único 
capaz de receber tão nitidamente as duas valorizações contrárias: 
o bem e o mal. Ele brilha no paraíso, abrasa no inferno. É 
doçura e tontura. Cozinha e apocalipse. É prazer para a criança 
sentada ajuizadamente junto à lareira; castiga, no entanto, toda 
desobediência quando se quer brincar demasiado de perto com 
suas chamas. O fogo é bem-estar e respeito.

De acordo com a professora é importante conhecer seus alunos 
e seus interesses. Conhecer a realidade na qual o aluno encontra-
se inserido, auxilia o professor a planejar com a realidade destas 
crianças, assim como, escolher os materiais que potencializam as suas 
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aprendizagens. A organização do ambiente é um fator que confessa 
as ideias de quem habita este local. Estar em um lugar esteticamente 
belo promove bem-estar físico e psicológico (VECCHI, 2017). Outro 
fator que contribui na aprendizagem das crianças é a organização dos 
espaços através dos contextos, nos quais os itens da natureza podem ser 
trazidos para dentro da sala de aula. É sabido que a criança interage 
em grupos pequenos, por isso a necessidade de se ter dentro da sala de 
aula diferentes materiais previamente selecionados, porque a criança vai 
procurar aquilo que é do seu interesse (HORN, 2004).

Durante o planejamento, a professora Fogo diz que, “o professor 
deve avaliar e observar se os elementos que irá disponibilizar são ideais 
para a faixa etária da criança, pois alguns oferecem perigo ao serem 
manuseados”. Entende-se que estes podem ser levados à boca provocando 
acidentes, assim como brincar com água e fogo. Toda atividade requer 
várias atenções, principalmente as que oferecem riscos, porém estas não 
devem ser deixadas de serem realizadas, os benefícios que trazem na 
formação e no desenvolvimento das crianças são inúmeros (PIORSKI, 
2016). Ao planejar estas atividades, o professor deve avaliar e realizar 
com o máximo de segurança para com as crianças.

De acordo com a professora Flor, os planejamentos acontecem 
através de “leituras, pesquisas de materiais, formação continuada de 
professores e são ótimas ferramentas auxiliadoras nestes processos, 
pois contribuem nas escolhas dos materiais e no modo de realização”, 
promovendo troca de experiências entre os professores.

Em relação à avaliação, na concepção dos professores 
questionados está se dá através da observação, acompanhando as 
investigações, o interesse, o envolvimento das crianças nas pesquisas, 
brincadeiras, o almoço, no cotidiano da sala de aula e fora dela, realizando 
registros fotográficos, vídeos, além de anotações no diário dos diálogos 
estabelecidos entre o grupo, construção de mini-histórias, registros 
gráficos de observação. Estes registros contribuirão para posterior 
escrita do relatório ou documentação pedagógica de cada criança. A 
escola em questão trabalha com relatórios de aprendizagem, visto que a 
documentação exige do professor uma variedade de elementos para se 
constituir. Enquanto o professor constrói os seus relatórios, ele reflete 
sua prática e reorganiza o seu planejamento.

Quanto a participação dos pais, os professores pronunciaram 
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que as famílias são convidadas a compartilhar de vários momentos 
que acontecem na escola, inclusive mutirões, estes contribuem com 
materiais, elementos para realização das vivências, brincadeiras, além de 
sessões com materiais previamente selecionados e doação de plantas para 
o plantio nos espaços da escola.

O dia da família na escola, tornou-se especial, as famílias 
participam desta data, sendo que este veio substituir o dia das mães e 
dos pais, porém algumas famílias ainda não conseguem se organizar 
para participar destes eventos, priorizam a vinda para a escola somente 
quando são chamados ou convocados mediante alguma situação 
com seu filho. Ainda nesta visão, têm algumas famílias que somente 
acompanham o desenvolvimento de seu filho através dos registros 
expostos nos corredores ou nos relatórios.

De acordo com as professoras, a maioria dos pais mostra-se 
satisfeita com o trabalho que a escola vem desenvolvendo. As famílias 
que acompanham seus filhos, de forma mais criteriosa, solicitam, para 
os professores, mais atividades que envolvem estas temáticas, pois se 
sentem realizadas ao verem seus filhos brincando e interagindo com 
a natureza, não se importando com a sujeira das roupas e calçados. 
Eles relatam de como era doce a infância deles quando brincavam ao 
ar livre em meio à natureza e consideram importante esta experiência 
para os seus filhos.

4 Considerações finais

A partir desta investigação, podemos constatar que o contato 
com a natureza através da sua materialidade, provoca experiências 
e investigações, pois a criança passa pelo processo de criar e recriar, 
fomentando a imaginação e a criatividade.

Percebemos, a partir das observações, que não é preciso extravagâncias 
de materiais para desenvolver a imaginação, basta terra, folhas, para iniciar 
uma brincadeira cheia de cheiros, toques, cores e personagens. Subir em 
árvores, deslocar materiais de um lugar para outro, pegar com os dedos a 
borboleta, erguer uma pedra, cavoucar a terra, permitir à criança pisar na 
terra com pés descalços, são atividades que promovem o desenvolvimento 
integral da criança, apurando todos os sentidos.

A escola investigada é um ambiente no qual múltiplas dimensões 
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coexistem, identidades se formam por meio das relações, o brincar com 
a natureza está sempre presente, tornando uma aliada no processo do 
desenvolvimento infantil. Os professores estão atentos observando, 
escutando os desejos e narrativas que as crianças produzem durante as 
brincadeiras, como constroem seus pensamentos, suas teorias provisórias 
e quais estratégias utilizam para entender o que estão investigando e 
explorando. Observar, documentar e interpretar são ferramentas que 
auxiliam o professor a repensar as atividades que estão desenvolvendo, 
além de tornar visível o caminho que percorreram.

As crianças, durante suas brincadeiras livres, procuram de um 
lado para outro, pequenas miudezas que, para eles, são grandes tesouros 
e que para nós, adultos, não passa de uma brincadeira. Para as crianças, 
é encantamento, aprendizagem, pois procuram, investigam, encontram 
e trazem para o professor também se encantar, uma pena, uma raiz ou 
uma pedrinha. Para a criança o que importa é brincar.

Por meio das observações e análises das respostas dos 
questionários dos professores, constatamos que a escola é um lugar 
que promove a integração da criança com a natureza, seja levando 
elementos para dentro da sala de aula como no ambiente externo 
da escola, assim como nos passeios em lugares abertos providos de 
natureza. As crianças exploram a materialidade brincando, realizam 
suas invenções, investigam, pesquisam, fortalecendo a criatividade e a 
imaginação. Neste processo das brincadeiras livres na natureza, muitas 
aprendizagens são evidenciadas, as crianças desenvolvem a imaginação, 
criatividade, curiosidade, planejam estratégias, desenvolvem o espírito 
investigativo, experimentam diferentes sensações, cores, texturas, 
medidas, peso, formas, percepção do espaço, construção de castelos, 
bolos e comidinhas. Cabe ao professor oportunizar momentos 
frequentes para as crianças, pois a infância é sujar, brincar livremente, 
descobrir novas aventuras e ser protagonista dos seus saberes.

Ao concluir este trabalho, levamos na memória todos 
os momentos de encantamento pela natureza e pelas inúmeras 
possibilidades que ela oferece para o desenvolvimento da imaginação 
e da criatividade na Educação Infantil. Tudo o que foi observado,  
vivenciado e analisado no decorrer desta pesquisa vai além da escrita 
deste texto, contribuindo na constituição de um novo olhar para o 
simples que se desvela para a infância criadora e transformadora.
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Capítulo 2

A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Sandra Mara Lanzini Pereira1

Aline Cezar Costa2

1 Considerações iniciais

A afetividade faz parte do indivíduo desde o seu nascimento 
e o acompanha a vida toda, desempenhando um papel de 

grande importância em todas as relações humanas. A criança logo que 
sai do ventre de sua mãe, já se torna um ser afetivo.

Logo, no começo da vida, a inteligência e a afetividade estão 
agregadas ou seja misturadas, com ascendência da afetividade. Isto 
quer dizer que uma depende da outra para haver uma evolução. 
(PIAGET,1973). Ou seja, tanto afetividade como inteligência ao longo 
do desenvolvimento evoluem, se construindo e se modificando de um 
período a outro, permitindo a cada sujeito a experiência de diferentes 
fenômenos (tendências, emoções, paixões, sentimentos).

A afetividade consiste na força exercida por esses fenômenos 
no caráter de um indivíduo. Sobre isso Wallon (1942, p.37) ressalta 
que “significa dizer que o bebê expressa sua insatisfação por meio 
do choro, que de início é sua única maneira de relacionar-se. Esse 
choro mobiliza a mãe e ela o interpreta de acordo com seus valores e 
significados culturais. A interação entre ambos será responsável pelo 
desencadeamento das funções cognitivas na criança”.

A escola e o professor da educação infantil não são responsáveis 
apenas por repassar conhecimentos, mas também por ajudar a 
criança na sua formação como ser afetivo e, auxiliar na constituição 

1 Acadêmica do 8º semestre do Curso de Pedagogia/PARFOR da UNICRUZ.
2 Professora do Curso de de Pedagogia/PARFOR da UNICRUZ e Orientadora do 

TCC II.
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da personalidade da criança. A interação entre professores e crianças 
ultrapassa os limites da prática docente, do ambiente escolar, do 
semestre e do ano letivo. É, na verdade, uma relação que deixa marcas.

Assim, considera-se o papel do professor como elo fundamental 
na busca de relações interpessoais que valorizem o universo afetivo. É 
importante ressaltar que as relações afetivas se evidenciam no contexto 
escolar, pois a construção do conhecimento implica, necessariamente 
uma interação entre pessoas (ALMEIDA, 2001).

[...] como professor [...] preciso estar aberto ao gosto de querer 
bem aos educandos e à própria prática educativa de que participo. 
Esta abertura ao querer bem não significa, na verdade, que, 
porque professor, me obrigo a querer bem a todos os alunos de 
maneira igual. Significa, de fato, que a afetividade não me assusta, 
que tenho de autenticamente selar o meu compromisso com os 
educandos, numa prática específica do ser humano. Na verdade, 
preciso descartar como falsa a separação radical entre “seriedade 
docente” e “afetividade”. Não é certo, sobretudo do ponto  de 
vista democrático, que serei tão melhor professor quanto mais 
severo, mais frio, mais distante e “cinzento” me ponha nas minhas 
relações com os alunos, no trato  dos objetos cognoscíveis que 
devo ensinar (FREIRE, 1996, p. 159).

Os vínculos afetivos vão ampliando-se e o professor representa 
figura fundamental no processo educativo. Almeida (2001) afirma, 
que existe uma base afetiva permeando as relações no espaço escolar. 
A aprendizagem não se realiza somente no âmbito cognitivo, mas para 
que ocorra é necessário o vínculo afetivo. Segundo Wallon (1942) a 
afetividade que se manifesta na relação adulto-criança constitui-se 
elemento inseparável do processo de construção do conhecimento.

Nesta perspectiva, este artigo, pretende apresentar a relevância 
da afetividade na prática pedagógica, no cotidiano da sala de aula, 
ressaltando a importância do professor na construção da formação 
escolar e plena da criança, sabendo que a criança não é composta 
apenas de razão, mas sim de afeto, e para que a aprendizagem aconteça 
a afetividade tem que estar presente porque é uma peça fundamental 
para o desenvolvimento da inteligência na criança.
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2 Metodologia

O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica. A 
pesquisa bibliográfica é uma metodologia que se caracteriza por uma 
definição simples de estudos e dados de uma temática abordada por 
pesquisadores. Gil (2008, p.44) defende que a pesquisa bibliográfica é 
aquela “desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 
principalmente de livros e artigos científicos”.

Esta pesquisa teve como norte central a importância da 
afetividade no processo de ensino aprendizagem. Trata-se de uma 
revisão narrativa de literatura sobre a importância da afetividade na 
educação infantil. Buscou-se como pano de fundo o aporte teórico de 
Wallon (1995) que se dedicou a conhecer a infância e os caminhos 
da inteligência nas crianças. Piaget (1973) que submeteu à observação 
científica rigorosa o processo de aquisição de conhecimento pelo ser 
humano, particularmente a criança. Vygotsky (2005) que construiu sua 
teoria tendo por base o desenvolvimento do indivíduo como resultado 
de um processo sócio- histórico, enfatizando o papel da linguagem e 
da aprendizagem nesse desenvolvimento, e por fim, Freire (1996) para 
quem o professor precisa ser amoroso.

3 Resultados e discussões

A afetividade compreende toda ação, tanto corporal como o 
caráter e o humor de cada ser humano, pois ela pode ser consciente 
ou inconsciente na explicação individual as experiências. A emoção é o 
costume de manifestar a afetividade que é estabelecida pelos momentos 
de afeto, ira ou temor. A pesquisa buscou apresentar a afetividade 
na educação infantil e sua importância para o desenvolvimento e 
aprendizagem das crianças.

A educação infantil e uma das etapas mais importante da vida 
de uma criança, pois é onde ela começa a viver fora do seu núcleo 
familiar, aprende a conviver com as diferenças, faz novos amigos e 
muitas descobertas nas várias áreas do conhecimento. A ausência de 
afetividade na relação professor-aluno nessa fase de desenvolvimento 
da criança pode trazer sérias consequências ao educando, como o 
desinteresse, baixa auto-estima, raiva, introspecção (DE ARAUJO 
PEREIRA; GONÇALVES, 2010).
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Assim, a relação ensinar-aprender é um desafio para os 
educadores. Almeida (1993) discorda de práticas pedagógicas dos 
professores que não melhorem a afetividade e a vontade de aprender. 
Para Almeida (1993) as práticas pedagógicas devem ser balizadas na 
razão e na coexistência de dois princípios: a afetividade e a inteligência 
da criança considerando o processo de aprendizagem um produto da 
inteligência, sendo que para as crianças da  educação infantil afeto e 
aprendizagem são inseparáveis.

3.1 A afetividade na educação infantil e sua importância para o 
desenvolvimento e aprendizagem das crianças

A afetividade é um conjunto de fenômenos que envolvem os 
seres humanos durante toda vida. De acordo com Almeida (2001), a 
partir dos estudos realizados por Henri Wallon e suas contribuições 
na educação, considera que a dimensão afetiva é destacada de forma 
significativa na construção da pessoa e do conhecimento. Para a autora, 
a afetividade e a inteligência, apesar de terem funções definidas e 
diferenciadas, são inseparáveis na evolução psíquica do sujeito.

A afetividade é uma mistura de sentimentos que engloba toda 
atividade pessoal do indivíduo e que vai proporcionar a este uma vida 
emocional plena e equilibrada. Além disso, a afetividade tem também 
papel fundamental nas relações entre os indivíduos. A emoção que é 
uma sensação física é um modo de apontar a afetividade, determinada 
pelos momentos que temos de contentamento, ira, temor e afeto.

A criança no convívio com os adultos manifesta suas emoções 
sempre de um modo positivo ou negativo. Sendo que as emoções 
positivas são os sentimentos agradáveis e benéficos como a felicidade, a 
alegria; já as emoções negativas são as relacionadas a dor, desconforto, 
raiva, tristeza. A demonstração desses sentimentos pela criança, em 
partes, depende de como se dá a relação com os adultos que convivem 
com ela, seja na família ou na escola.

Notadamente Wallon (1987) salienta que a emoção é o vínculo 
mais forte entre os seres humanos. Para ele, os sentimentos e as emoções 
podem ser causa do avanço no desenvolvimento e na aprendizagem 
da criança, podem ser a motivação para o conhecimento. Pois são por 
meio das demonstrações de suas emoções que o pequeno humano vai 
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explorando e conquistando seu espaço no mundo familiar e social.
Jean Piaget outro grande estudioso da psicologia do 

desenvolvimento e da inteligência infantil, empenhou-se unicamente ao 
estudo do desenvolvimento cognitivo. Em sua teoria construtivista da 
inteligência, Piaget (1964) afirma que o conhecimento é desenvolvido 
através da relação entre: os indivíduos, o meio social e o tempo. Para 
este teórico as relações de afeto presumem emoções boas ou ruins, que 
depende dos sentimentos que estamos vivenciando. Nesse sentido, 
Piaget (1964) destaca que o afeto influencia nas atividades intelectuais, 
nas práticas pedagógicas e na inteligência, o que pode fazer com que o 
desenvolvimento intelectual seja ou não desenvolvido na criança.

Piaget (1964) faz referência ao desenvolvimento intelectual 
ressaltando dois pontos: o cognitivo e o afetivo. Segundo o autor para 
a criança ter um bom desenvolvimento na sua aprendizagem, que se 
manifesta a partir da vontade, do desejo de aprender tem que haver 
sentimentos e emoções positivas de afeto, porque estes dois pontos 
estão interligados um ao outro.

Por sua vez, Wallon (1987) salienta que os sentimentos ocupam 
o lugar de intermediadores no processo do desenvolvimento da criança, 
e se efetivam na integração não só das necessidades básicas; mas sim 
na formação de novas interações sociais, prevalecendo a emoção social. 
Ou seja as demonstrações positivas de afeto pelos adultos que convivem 
com a criança pequena influenciam a subjetivação dos sentimentos 
ampliando a visão de futuro  desta criança (o mundo é bom), 
possibilitando a mesma uma integração social saudável e positiva.

Na concepção de Wallon (1987) o professor deve aprender a 
lidar com as emoções das crianças e não apenas a aspectos relacionados 
ao desenvolvimento da inteligência da criança, uma vez que, emoção 
e inteligência são, além de inseparáveis, muito importantes  para 
o desenvolvimento intelectual e afetivo da criança, e impactam 
diretamente em seu crescimento como pessoa.

Destaca-se que Piaget (1964) também concorda com Wallon 
(1987) a respeito de que o caráter afetivo tem que estar em sintonia 
com o funcionamento da atividade cognitiva, e que são as emoções que 
incentivam o desenvolvimento intelectual da criança, motivo pelo qual 
a afetividade na educação infantil tem fundamental importância para o 
desenvolvimento e aprendizagem das crianças.
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3.2 A criança e a afetividade

A criança é munida de afetividade. Afetividade que começa 
desde que a criança está no ventre de sua mãe, através dos movimentos 
que ela faz. As crianças tem como referências seus pais e professores, 
principalmente os mais novos, que os seus sentimentos são mais 
marcantes, ressaltando que a inteligência e afeto tem que andar sempre 
juntas. (WALLON, 1995)

Segundo Galvão (2008), a afetividade é um conceito abrangente 
de todas as manifestações de sentimentos e emoções. A criança desde 
que nasce já começa a criar uma relação afetiva no meio em que vive. 
Estes sentimentos que podem ser negativos ou positivos como o amor, a 
alegria, a ira, atenção, raiva, confiança e etc. A criança ao nascer é recebida 
pelas pessoas mais próximas que compreendem seus movimentos como 
sensações emocionais afetivas. A criança começa a mostrar e demonstrar 
vários tipos de emoções, por meio da maneira como se comunica com 
o outro, que pode ser através do choro, da alegria. Para Galvão (2008, 
p.61) “as emoções, assim como os sentimentos são manifestações da 
vida afetiva”. É através da afetividade que irá surgir várias manifestações 
como a emoção e o sentimento.

Para Piaget (1973), é por meio da interação familiar que a criança 
adquire seus primeiros valores e estímulos positivos ou negativos, que 
formam seus primeiros afetos. Wallon (1987) reitera que esses vínculos 
- e suas implicações com o todo - corroboram para o desenvolvimento 
da personalidade de cada criança, corroborando com Piaget (1973) 
para quem o sujeito se constrói na sua interação com o meio.

Galvão (2008) aponta que o nascimento da afetividade é 
anterior à inteligência. A construção do desenvolvimento infantil se 
realiza a partir da interação que incluem não apenas as necessidades 
básicas da criança, mas também a construção de novos vínculos afetivos 
e sociais, sempre predominando os sentimentos e emoções das crianças 
as demais atividades. Ou seja, é importante que a criança sinta desde ao 
nascer que ela está em um lugar que satisfaz todas as suas necessidades, 
como carinho, conforto, segurança, comunicação, educação, pois a 
partir de tudo isto é que a criança vai se sentir mais segura e vai ter mais 
facilidade no aprendizado.

As relações familiares e o carinho dos pais exercem grande 
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influência sobre a evolução dos filhos, em que a inteligência não se 
desenvolve sem a afetividade. Segundo afirma Almeida (1999, p. 
50) “a afetividade tem um papel imprescindível no processo de 
desenvolvimento da personalidade da criança, que se manifesta 
primeiramente no comportamento e posteriormente na expressão”.

Para Almeida (1999) a afetividade está ligada aos sentimentos e 
as emoções que a criança vai adquirindo com o passar do tempo pelas 
pessoas que convivem com ela, criando admiração e vínculo afetivo. 
A criança começa a desenvolver esse tipo de sentimento que vai se 
manifestando desde o nascimento, e segue em todas as fases de sua 
infância. Sendo assim a afetividade na vida da criança, é que determina 
as suas vivências e ações e a forma como esta criança se relaciona, de 
modo positivo ou negativo no contexto social. O elemento essencial 
do equilíbrio e da harmonia da personalidade do ser humano é a 
afetividade que realiza um papel valioso em todos os relacionamentos, 
influenciando nos sentimentos, autoestima, percepção e pensamentos.

3.3 A afetividade na educação infantil

A infância é um período em que a criança vive um processo de 
adaptação  progressiva ao meio físico e social. Nesse momento, dá-se 
um rompimento da vida familiar da criança para iniciar-se uma nova 
experiência, em um outro contexto social. A educação infantil3 e uma 
das etapas mais importante da vida de uma criança, pois é onde ela 
começa a viver fora do seu núcleo familiar, aprende a conviver com as 
diferenças faz novos amigos e muitas descobertas nas várias áreas do 
conhecimento.

Segundo Almeida (1999), a inserção da criança no ambiente 
escolar marca o começo de uma nova etapa, que exigirá uma série 
de adaptações, semelhante ao ocorrido no momento do nascimento. 
Sendo assim, os primeiros dias na escola geram expectativas, ansiedade, 
insegurança, angústias, medos e dúvidas em pais, crianças, professores e 

3 A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 
A educação infantil será oferecida em: creches, ou entidades equivalentes, para 
crianças de até três anos de idade; e pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 
(cinco) anos de idade. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
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funcionários. Neste momento é fundamental desenvolver um trabalho 
que facilite a transição do ambiente familiar ao escolar, pensando e 
planejando atividades que garantam uma inserção gradativa, envolvendo 
todos em um ambiente afetivo e acolhedor

Quando a criança entra na escola pela primeira vez, ela passa por 
um período de adaptação bem difícil para ela porque é neste momento 
que acontece o rompimento com a sua família, ela vai ter que ficar 
longe por um período do seu ambiente familiar, portanto ela precisa ser 
acolhida na escola com muito amor e afeto. Com isto, os profissionais 
que atuam na educação infantil precisam demonstrar para a criança 
que sentem carinho por ela, tendo muita paciência e dedicação. Porque 
quando a criança nota que a professora sente carinho por ela, facilita 
a sua adaptação e sua aprendizagem na escola, podendo o professor 
utilizar ao máximo seus interesses e habilidades.

Na educação infantil o cuidar e o educar devem estar 
associados a laços afetivos entre professor e aluno, tendo em vista 
que o desenvolvimento das habilidades motoras, afetivas e sociais das 
crianças no primeiros anos de vida são muito importantes para que 
elas tenham um desenvolvimento harmonioso e feliz. Ou seja, esta 
etapa da educação básica não é mais vista como um lugar apenas de 
cuidados básicos relativos a higiene e alimentação, e sim um lugar de 
desenvolvimento da autonomia e protagonismo infantil, para que as 
crianças se tornem sujeitos ativos, críticos e questionadores no/do meio 
em que vivem.

Dentro do processo educativo, o primeiro contato da criança com 
o outro, deve ser conduzido com muito carinho, para que elas aprendam 
de forma lúdica e prazerosa. Para Almeida (1999), o desenvolvimento 
saudável da criança na perspectiva cognitiva, biológica, sócio-afetiva só 
acontece quando ela se sentir segura e acolhida no ambiente escolar em 
que está inserida e que vai lhe proporcionar momentos de integração 
positivos com os educadores. Estes precisam ver a criança como um ser 
total. Almeida (1999, p. 42) afirma ainda que “a afetividade tem um 
papel imprescindível no processo de desenvolvimento da personalidade 
da criança, que se manifesta primeiramente no comportamento e 
posteriormente na expressão”.

Desse modo, a escola de educação infantil tem o papel de 
construir seres plenos sempre salientando que nos tempos atuais na 
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educação se deve preferir o ser e não o ter, levando o aluno a ser crítico 
e construir sua vida escolar.

[...] é preciso que o professor esteja muito atento aos movimentos 
das crianças, pois estes podem ser indicadores de estados 
emocionais que devem ser levados em conta no contexto de sala 
de aula”. Assim a sala de aula deve ser um ambiente acolhedor para 
que os alunos possam sentir-se amados e respeitados. Portanto, 
todo sujeito é único, singular e cabe ao educador demonstrar 
afeto para com todos sem fazer acepção, mostrar o valor que 
cada criança tem na escola livre de preconceitos e preferências. 
(ALMEIDA 1999, p. 45).

A relação e convivência com outras crianças estimula as emoções, 
sentimentos que devem ser bem administrados no ambiente escolar. 
Quando a criança começa a frequentar a escola as emoções começam a 
ficar mais abrangentes, e ela passa a manifestar seus sentimentos entre 
as crianças e professores, assim como ocorre no ambiente familiar entre 
pais e filhos.

3.4 Vínculo professor-criança: laços afetivos para a vida toda

A falta de afetividade entre o professor e o aluno pode trazer 
muitas consequências à criança, como a falta de vontade de participar 
das atividades, a ira, raiva e ao recolhimento. Sendo assim, o ensinar-
aprender é um desafio para os professores. Almeida (1993) julga que 
as práticas pedagógicas de um número de educadores não dá valor a 
afetividade e a inspiração no processo de aprendizagem, pois os dois 
se baseiam no racional, salientando que a aprendizagem é um processo 
ciente, objeto da inteligência, sendo que na educação infantil a 
afetividade e a aprendizagem não se separaram.

Um professor que atua apenas como mero transmissor de 
conhecimentos na  educação infantil desconsiderando a totalidade 
dos construtos da formação dos indivíduos, certamente provocará 
efeitos desastrosos na aprendizagem das crianças, uma vez que, ao 
desconsiderar a importância do afeto, contribuirá para a formação de 
indivíduos carentes de afeição, já que é impossível durante o processo 
de aprendizagem, dividir o educando em partes e cuidar apenas do seu 
intelecto.

Sobre isso Piaget (1973) reitera que nenhum conhecimento, 
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mesmo que puramente através da percepção, não é simples cópia do 
real ou se encontra totalmente determinado pela mente do indivíduo. 
É o produto de uma interação entre o sujeito e o objeto, é a interação 
provocada pelas atitudes espontâneas do organismo e pelos estímulos 
externos. E esse conhecimento é, portanto, aprendizagem, fruto de uma 
relação que nunca tem um sentido só, é o resultado dessa interação. E 
a afetividade é a energia que move as ações humanas, sem ela não há 
interesse e não há motivação para a aprendizagem.

Para Almeida (1993) a afetividade, vista sob diferentes aspectos 
aparece em um lugar que tem privilégios no desenvolvimento psíquico 
e intelectual do aluno sendo ela o suporte de toda a atividade psíquica e 
intelectual. Assim, nesse aspecto o professor, mais precisamente os laços 
afetivos que estabelece com as crianças, é fundamental ao processo de 
ensino- aprendizagem. São nas relações professor-aluno, que afetividade 
e inteligência interagem, confrontando-se com faltas e carências a fim 
de ajudar na construção da aprendizagem. Para Freire (1989) o afeto 
deve ser um elemento fundamental no relacionamento entre as pessoas 
e deve estar sempre presente, na relação entre professor e aluno para que 
haja uma aprendizagem plena.

Para tanto é necessária a constante reflexão do professor sobre 
sua prática pedagógica, em busca de uma relação que possibilite o 
exercício do diálogo, o fazer compartilhado, o respeito pelo outro, o 
estar aberto, o saber escutar e dizer. Assim como a sensibilidade do 
olhar docente (FREIRE, 1989).

O professor pode fazer toda a diferença, cabe a ele investigar 
com maior cautela as especificidades de cada criança, o que implica 
em uma pré-disposição para estabelecer vínculos afetivos. Afinal, o ato 
de educar e aprender é uma constante troca, onde é imprescindível 
que o professor enfrente os desafios e possa encarar os problemas 
presentes em sua formação, e assim, compreender que o conhecimento 
se processa através de valores que embasam e justificam a aprendizagem 
e as relações vivenciadas no cotidiano escolar.

O respeito e a ligação com a criança se constrói através da 
afetividade entre as relações com o professor, que devem ser de muito 
afeto e não com castigos, porque estes podem levar a criança a não 
querer ir mais na escola. O autoritarismo é muito prejudicial na vida 
escolar do aluno. Por exemplo, a maneira como se explica a uma 
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criança de três anos que ela precisa organizar seus objetos é diferente 
da utilizada com uma de dez anos. O tom da voz e a gesticulação são 
diferentes e vão determinar o grau de envolvimento entre o professor 
e o aluno. Os interesses, também, variam conforme a idade e o grupo, 
portanto, propor atividades adequadas, nem muito difíceis que não 
possam ser resolvidas, nem muito fáceis que não venha a ser um desafio 
(VYGOSTSKY, 2005).

O professor em todas as relações com seus alunos tem que 
demonstrar e manifestar afeto, tratar bem seu aluno, conhecendo e 
identificando como ele está, se tem algum problema, se está triste, e 
nunca deixando de se preocupar com as emoções de seus alunos. Toda 
relação com uma criança deve-se manifestar pela afetividade, onde o 
professor deve conhecer seu aluno, mostrar preocupação com ele para 
que a criança se sinta importante e assim tendo um comportamento 
adequado de acordo com seu momento. (VYGOSTSKY, 2005).

A criança precisa estar tranquila, o seu estado emocional tem 
que estar estável para que ocorra a aprendizagem. A afetividade tem 
que ser vivenciada pela criança através de estímulos e vínculos de afeto 
entre o professor e a criança. Para que a criança e o professor interajam 
é preciso que o professor saiba como lidar com o comportamento da 
criança, para que haja uma aprendizagem plena.

É preciso que o educador fique atento ao fato de que existem 
muitos significados do comportamento que a criança assume, tentando 
enxergar possíveis intenções deste comportamentos assumidos pela 
criança. Além disso, o educador tem que entender que os aspectos da 
sua personalidade, desejos, preocupações e valores e vão interferir no 
comportamento, e no relacionamento ao longo do tempo com suas 
crianças.

De acordo com Almeida (1999, p.12) “a afetividade é o mais forte 
vínculo entre os indivíduos, enquanto base do processo educacional, e 
está voltada para a formação total do ser humano”. Observa-se que a 
concepção da autora refere-se à afetividade como elo que une as pessoas. 
No tocante a educação, ou melhor, quanto ao processo educacional 
este está voltado a formação global do ser humano nos aspectos sociais, 
morais, culturais, entre outros.

Assim, existindo afetividade entre professores e alunos se 
consegue criar laços de amizade entre eles. Os vínculos criados pela 
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afetividade não são baseados somente em sentimentos, mas também 
em atitudes.

4 Considerações finais

Ao abordar o tema sobre a importância da afetividade na 
Educação infantil apresentada neste artigo através de uma pesquisa 
bibliográfica foi possível aprofundar conhecimentos sobre o tema e ver 
como a afetividade é fundamental nas relações familiares e na vida escolar 
da criança. Uma relação afetiva saudável permitirá o desenvolvimento 
de adultos capazes de amar e cuidar. Sentimentos necessários durante 
toda a vida.

A afetividade vai além dos sentimentos, são emoções muito 
importantes para as crianças terem uma vida mais saudável, tanto física 
como mental, e tem uma grande importância no seu desenvolvimento 
cognitivo, e comportamental. A criança necessita sentir que as pessoas 
ao seu redor tanto na escola como na família sentem afeto por ela, assim 
se sentindo protegida e amada.

A qualidade deve estar em primeiro lugar nas escolas de Educação 
infantil para oferecer as crianças relações sociais afetivas que façam com 
que as crianças sejam felizes e estejam preparadas para o processo de 
aprendizagem.

Em tempos em que o afeto está sendo esquecido, temos que 
ampliar essa vivência nas escolas, sobretudo nas escolas de educação 
infantil. Os profissionais que atuam nessa etapa de ensino precisam 
reconhecera importância das emoções e do afeto na vida das crianças. 
Assim como, criar e fortalecer os vínculos afetivos com seus pequenos 
alunos. A relação afetiva positiva entre professor-aluno favorece na 
criança o desejo de aprender.

O educador na educação infantil é considerado uma referência 
para os alunos. Para que haja um processo de aprendizagem ele (o 
professor) deve proporcionar um ambiente acolhedor, com muito amor 
e seguro, porque é na escola que grande parte das crianças passa boa 
parte do seu tempo, logo o educador tem que incluir na sua prática 
pedagógica, mais afeto.

Ainda, educadores famílias tem que estarem conscientes 
de seu papel e importância na constituição das crianças. Para isso é 
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imprescindível que pais e professores propiciem amor, carinho e afeto, 
haja vista que a afetividade é uma integração de fenômenos psíquicos 
que são vivenciados na forma de sentimentos e emoções. Portanto, este 
estudo torna-se relevante por ser uma forma de demonstrar que se a 
criança tem boa relação com o professor, tenderá desenvolver o afeto 
e conceberá valores que vão contribuir para o seu desenvolvimento 
saudável.
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Capítulo 3

A RELEVÂNCIA DO LETRAMENTO 
MATEMÁTICO NOS ANOS INICIAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL: PERSPECTIVAS E 
TRAJETÓRIA

Eliana Margarida Leal Niederauer1 
Maria Christina Schettert Moraes2

1 Considerações iniciais

O ano de 2018 foi marcado pelos debates polêmicos em 
torno da reforma curricular dos Estados e Municípios 

do Brasil, adotando como parâmetro a publicação da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), que deverá ser concretizada até o ano de 
2020. Um documento que irá normalizar as práticas docentes, como 
afirmam Venco e Carneiro (2018).

A Educação Matemática, como objeto de busca e de formação 
profissional, não tem ficado alheia a essa alteração. Refere-se a um 
fértil campo de produção de conhecimento que aponta escolhas para as 
práticas de ensinar e aprender Matemática. Ainda assim, essa produção 
não tem sido levada em consideração pelos reformadores curriculares, 
já que a maioria dos educadores matemáticos descartam a ideia de um 
currículo por competências e habilidades, como propõe a BNCC, em 
um visível entendimento com o mundo empresarial. Conforme Venco e 
Carneiro (2018, p. 9), “é possível afirmar que o padrão de competências 
assume um caráter científico, mas atendem diretamente aos interesses 
do atual estágio do capitalismo”.

Os mestres que ensinam Matemática nos Anos Iniciais, em sua 

1 Acadêmica do Curso de Pedagogia (PARFOR) da Universidade de Cruz Alta – 
UNICRUZ. E-mail: eliananiederauer@gmail.com

2 Professora Mestre do Curso de Pedagogia da Universidade de Cruz Alta – 
UNICRUZ. E-mail: mmoraes@unicruz.edu.br
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maior parte, são oriundos de cursos de formação que deixam sérias 
lacunas conceituais para o Ensino de Matemática. Frequentemente 
anseiam por propostas de ensino permanente que lhes deem subsídios 
para preencher essas lacunas e preceptores que se coloquem à sua 
escuta, com sugestões que partam de suas necessidades em um diálogo 
reflexivo com a teoria e não apenas proposta de métodos prontos de 
aula (BRASIL, 2012).

Com certeza, o contexto é complexo e exige ações de resistência 
ou de desobediência criativa, como argumentam D’Ambrosio e Lopes 
(2015), querendo contrapor-se aos moldes impostos de formação e 
de Ensino de Matemática e fundamentando-se em práticas reflexivas 
que fortaleçam a autonomia profissional e o compromisso ético com a 
formação de alunos.

Na busca de entender o momento atual, esse estudo tem como 
objetivo geral discutir e refletir o Ensino da Matemática nos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental, levando em conta a implementação da Base 
Nacional Comum Curricular. O trabalho realiza uma Revisão Narrativa 
da Literatura (RNL) de abordagem qualitativa, que se caracteriza por 
uma definição simples de estudos e dados de uma temática abordada 
por um pesquisador. A proposta desse método nada mais é do que 
conhecer os trabalhos científicos a partir de buscas procedentes de 
materiais bibliográficos, virtuais e documentais já publicados referentes 
ao tema proposto (LACERDA e COSTENARO, 2016).

1.1 A relevância do trabalho com a Matemática nos Anos Iniciais

São os Anos Iniciais da escolaridade de enorme valor para 
o letramento da criança, sendo, nessa fase, a formação de uma base 
conceitual que servirá de suporte para o entendimento de conceitos e 
relações matemáticas, que serão utilizadas na sequência de seu letramento 
escolar. No entanto, o aprendizado do aluno nos Anos Iniciais é 
influenciado por vários fatores, como o ambiente de sala de aula, o 
tempo de aprendizagem, a disponibilidade de materiais utilizados, o 
interesse do educador em trabalhar com diferentes metodologias e a 
competência sobre o conteúdo trabalhado. É de substancial relevância 
que os educadores dos Anos Iniciais tenham consciência de que é, 
nesta época, que a criança começa a construir os conceitos básicos da 
disciplina e desenvolve o pensamento lógico, segundo a Base Nacional 
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Comum Curricular (BRASIL, 2017).
A Matemática deve incentivar as crianças às descobertas. Para 

que isso aconteça, o mestre precisa ser o mediador dos questionamentos 
e das investigações, despertando nos alunos interesse pela disciplina 
ao mesmo tempo, fazendo com que as dificuldades da matéria não 
impeçam o aprendizado e que as crianças não reprovem, criando, 
assim, aversão à Matemática nos Anos Iniciais e dificuldades ao longo 
do Ensino Fundamental (FONSECA, 2014).

Nos Anos Iniciais, espera-se que os alunos saibam as práticas 
de leitura e escrita, mas que também se alfabetizem matematicamente. 
Desse modo, uma nova concepção se apresenta: o de Alfabetização 
Matemática seguindo a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 
2017).

1.2 Perspectivas para o Ensino da Matemática diante das novas políticas 
curriculares

Ao defender os direitos de aprendizagem relativos à Matemática 
no ciclo da alfabetização, é feita uma reflexão sobre a importância de 
ações conjuntas, produzidas por educadores e comunidade escolar, 
um movimento que possibilite à educação escolar se transformar em 
uma ferramenta de mudança social, um espaço de reflexão crítica 
sobre a realidade e o exercício consciente da cidadania. Em 2013, 
surgiu a proposta de formação continuada do professor alfabetizador 
acreditando na cultura escolar e nos contextos de sua prática. Permitir 
pressões no trabalho educacional, exercida por setores empresariais, 
coloca na berlinda o futuro do Ensino da Matemática nos primeiros 
anos de escolarização (BRASIL, 2014).

Historicamente, os educadores que lecionam Matemática 
nos Anos Iniciais assumem um papel proeminente na seleção e na 
organização de conteúdos que ensinam. O que ocorre na sala de aula não 
faz parte dos documentos curriculares, visto que a organização desses 
conteúdos implica que o professor tenha domínio teórico específico 
da área para além de conhecimentos relacionado ao aluno e como ele 
aprende. Construir o que ensinar de Matemática nos Anos Iniciais tem 
se mostrado um processo emblemático para o professor. Mesmo que 
ele reconheça a necessidade de abarcar as diferentes dimensões da área, 
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como apontado nos documentos curriculares mencionados neste texto, 
o foco, quase sempre, tem recaído em números e operações. Dessa 
maneira, quando se defende a importância de criar um ambiente dentro 
da escola como um espaço para formação contínua dos mestres, para a 
definição do currículo e de seu desenvolvimento, está sendo considerado 
o papel preponderante do professor na construção compartilhada do 
currículo praticado (MATHEUS; LOPES, 2014).

Ao analisar a BNCC, fica difícil compreender como o 
educador dos Anos Iniciais, com seu repertório teórico, conseguirá 
gerenciar os conteúdos disciplinares nessa perspectiva. Além de que as 
habilidades pretendidas para cada objeto de conhecimento dificultem o 
entendimento do professor, que não passou por um processo formativo 
abrangente. Nesse ponto de vista, não existe expectativa de que a 
proposta de um currículo comum como a Base Nacional Comum 
Curricular vá impactar a prática docente e resolver os problemas do 
ensino e da aprendizagem da Matemática que, provavelmente, retomará 
a uma abordagem tecnicista (BRASIL, 2017).

Existe uma preocupação com a manipulação exercida por setores 
da sociedade brasileira que não representam os anseios dos principais 
atores que praticarão o currículo proposto na escola: professores e 
estudantes, pois, a forma antidemocrática, têm interferido fortemente 
no campo educacional, influindo no fazer preceptoral com propostas 
prescritivas, bombardeando as escolas e os professores com planos de 
aula que desprezam os saberes constituídos e desvalorizam a autonomia 
do educador ao mesmo tempo em que ignoram a flexibilização 
necessária das ações na sala de aula (BRASIL, 2018).

Enfim, as estáveis mudanças curriculares que chegam à escola, 
sem analisar o impacto de propostas anteriores, sem considerar a 
avaliação que o professor faz de seu trabalho, tendem ao fracasso. De 
outra forma, as avaliações externas recaem em críticas ao trabalho 
do formador e conduz os professores a práticas de “preparação” dos 
alunos para responder questões de provas e não para a composição do 
conhecimento. Semelhantes ações interrompem a autonomia que vem 
sendo estabelecida com os processos formativos que valorizavam o 
protagonismo docente, ignorando os saberes por eles acumulados. Com 
certeza, o êxito da aprendizagem escolar necessita, essencialmente, da 
clareza que o professor tem do que deve ou não ser ensinado em suas 
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aulas, mas resulta, também, do repertório de saberes que permitem que 
ele compreenda as entrelinhas por trás de recomendações curriculares 
(FREITAS, 2014).

1.3 Trajetória curricular do Ensino de Matemática nas últimas décadas 
no Brasil

A constituição do profissional orientador vem se desenrolando 
em meio às evoluções de reformas curriculares para o Ensino de 
Matemática, com movimentos que surgiram na década de 1980. Nas 
áreas das práticas, essa propositura, embora elaborada com significativa 
representatividade dos educadores, pouca relevância exerceu, visto 
que os livros didáticos, por serem de edição nacional, não refletiam 
as mudanças alegadas pelos documentos. A promulgação da Lei das 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (Lei 9.394/96) veio 
apontar para a criação de um documento curricular nacional, como 
consta no Artigo 26 (BRASIL, 1996).

Por conseguinte, a lei sinalizava para a primordialidade de um 
currículo nacional, e a sociedade já estava formada para elaboração de 
um documento dessa natureza. Refere-se os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNS), difundidos em 1998. Sua concepção contou com 
uma análise prévia de propostas curriculares estaduais, em 1995, pela 
Fundação Carlos Chagas. Logo, foi um documento representativo 
para servir de marco na Educação brasileira e que poderia contemplar 
o previsto na LDB. Esse documento não tinha um caráter prescritivo 
e regulador das práticas dos professores, sua recomendação era apoiar 
as discussões e os projetos das escolas: “[...] visam à construção de um 
referencial que oriente a prática escolar de forma a contribuir para 
que toda criança e jovem brasileiros tenha acesso a um conhecimento, 
socializar informações e resultados de pesquisas, levando-as ao conjunto 
dos professores brasileiros” (BRASIL, 1998, p. 5).

Por quase vinte anos, os PCNS passaram a constituir-se em 
referências para construção de livros didáticos e outros materiais para 
sala de aula e, após, em base para preparação das matrizes de referência 
dos exames nacionais, como Prova Brasil e Provinha Brasil. No entanto, o 
governo federal, na presença das transformações na Educação brasileira, 
com a entrada das crianças no Ensino Fundamental aos seis anos de 
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idade e com a publicidade dos resultados divulgados de avaliações em 
larga escala, especialmente pela Prova Brasil, percebeu a carência de 
delinear o que se espera da Instituição Escolar nos Anos Iniciais. Por 
outro lado, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), elaborou 
ações mais efetivas que procedessem no avanço do conhecimento dos 
educandos e da qualidade do ensino, especialmente da escola pública do 
país (BRASIL, 2012). Rolkouski (2018, p. 119) explica que:

[...] foi produzido pelo MEC em 2012, em conjunto com 
pesquisadores e profissionais da Educação Básica, o documento 
“Elementos Conceituais e Metodológicos para a Definição 
dos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo 
de Alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do Ensino Fundamental”, 
respaldado no “artigo 210 da Constituição Federal de 1988, que 
define como dever do Estado, segurar conteúdos mínimos para 
o ensino fundamental, de maneira a garantir a formação básica 
comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e 
regionais”.

Através desse documento, além de expor o conceito de 
aprendizagem como direito humano, foram propostos componentes 
curriculares, relacionando-os aos direitos de aprendizagem e também 
exibiu a estrutura do que seria garantido como direito. Uma equipe 
de trabalho, integrada por professores da Educação Básica de várias 
regiões do Brasil, pesquisadores de diferentes escolas públicas brasileiras 
de Ensino Superior, foram responsáveis por sua construção, “um 
processo longo e democrático de discussão com conselhos, comunidade 
acadêmica e escolar” (ROLKOUSKI, 2018, p. 119).

Foram projetados para serem discorridos em cinco eixos os 
conteúdos conceituais para alfabetização e letramento matemático: 
Números e Operações; Pensamento Algébrico; Espaço e Forma/
Geometria; Grandezas e Medidas; Tratamento da Informação/
Estatística e Probabilidade, sendo elencados diversos objetivos de 
aprendizagem, organizados de modo a direcionar o professor nas ações 
de assistência da progressão da aprendizagem do aluno. Isto é, designar 
a distribuição por ano de escolarização, os períodos de “introdução” do 
objetivo, para o “aprofundamento” da aquisição do conhecimento que 
deveria ser “consolidada” (FREITAS, 2014).

Lançado pelo MEC, o Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa (PNAIC), compreendendo a alfabetização de método 
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amplo, na perspectiva do letramento, sendo a primeira vez que um 
documento oficial fez referências ao letramento em Matemática. 
Destaca- se, dentro das ações articuladas pelo PNAIC, a educação 
continuada de professores. Foi 2014, o ano que trouxe um projeto 
nacional de formação de professores que ensinam Matemática no 
Ciclo de Alfabetização. Ultimamente, não existe outro programa de 
políticas públicas que tenha proporcionado produção nessa extensão 
(ROLKOUSKI, 2018).

Além disso, outra vez o país assistiu a uma interferência em um 
projeto nacional que, apesar da necessidade por parte do Ministério 
da Educação e Cultura (MEC), de pesquisas de avaliação, estava 
obtendo resultados e mobilizando a sociedade educacional. Por isso, 
simultaneamente ao desenvolvimento do PNAIC, surgem os primeiros 
conflitos da elaboração de uma Base Curricular Comum. Desse modo, 
o processo de produção do novo documento nasceu alterado, visto 
que foram organizadas comissões para exposição de subsídios para sua 
elaboração sem que estas fossem indicadas pelas respectivas associações 
científicas (BRASIL, 2017).

Em sua primeira versão, em 2015, elaborada mesmo de forma 
reduzida, houve a atuação da sociedade. Na segunda versão, difundida 
em 2016, levou em consideração a participação da comunidade com 
as recomendações e sugestões de pareceristas críticos e representantes 
das comunidades científicas. Após o impeachment da presidente 
Dilma Rousseff, houve uma mudança na constituição do Ministério 
da Educação, sendo destituída a equipe que elaborou e outra equipe 
foi formada por especialistas convidados e representantes de grupos 
empresariais, como a Fundação Lemann, elaborando a terceira versão 
que foi enviada ao Conselho Nacional de Educação já no início de 
2017. Assim foi aprovada em dezembro de 2017 com modificações, 
concebendo a versão definitiva. Trazendo uma das modificações quanto 
ao tempo destinado à alfabetização que passou de três para os dois 
primeiros anos do Ensino Fundamental (BRASIL, 2017).

Entretanto, os pesquisadores da área educacional refutam a 
ideia de um currículo de qualidade ser aquele que prepara para entrada 
nas universidades e nas empresas. Por isso Matheus e Lopes (2014, p. 
349) reprovam o currículo único por ser “idealizado para uma pequena 
comunidade que terá sucesso e que, por consequência, não difere as 



58  
Sirlei de L. Lauxen  |  Maria Lourdes B. Hartmann  |  Fátima T. Costa (Org.)

desigualdades de condições entre os alunos”.
Portanto, o direito à formação abrangendo todo ser humano será 

reduzido ao direito de aprender o “básico”, expresso nas matrizes de 
referência dos exames nacionais, que será administrado como o que é 
considerado “adequado” para cada série escolar nas disciplinas avaliadas, 
não as diretamente ligadas às necessidades dos processos produtivos 
como a leitura, a Matemática e a Ciências, pois é a base nacional que 
definirá o que é considerado “básico” (BALTHAZAR; LEAL, 2017).

1.4 Avanços e retrocessos na Educação de Matemática na infância segundo 
a Base Nacional Comum Curricular

O letramento matemático é uma concepção de ensino-
aprendizagem matemática que se apoia nos estudos na área da língua 
materna. Nos documentos do PNAIC, a concepção de alfabetização, 
na perspectiva do letramento, leva em consideração a ampla produção 
brasileira na área do letramento, com estudo de pesquisadoras como 
Ângela Kleimann, Magda Soares e Roxane Rojo. Na BNCC, a 
concepção de letramento Matemático é retirada da Matriz de Avaliação 
de Matemática do Pisa 2012 (BRASIL, 2017).

A BNCC, ao delimitar letramento como competências e 
habilidades, compreende ser uma capacidade individual do aluno, não 
um regulamento histórico e cultural. Da mesma forma que afirmam 
Venco e Carneiro (2018, p. 7), a Base Nacional Comum Curricular 
será uma ferramenta para a “adoção de um projeto neoliberal para a 
educação, o qual persegue demandas internacionais voltadas à logica da 
mensuração de resultados e padronização mundial da educação”.

A visão da Base Nacional Comum Curricular, centrada em 
competências e habilidades, desvaloriza a pluralidade de contextos e 
cultura do país, não prevendo as práticas sociais de regiões ribeirinhas, 
do campo, das comunidades indígenas e quilombolas. Assim, Venco e 
Carneiro (2018, p. 9), respaldando-se em Milton Santos (1996, 2005, 
2010, 2011, 2014, 2016), analisam que o sentido de “competências” 
remete “à aptidão em solucionar problemas cujos resultados possam ser 
mensurados. O padrão de competências assume um caráter científico, 
mas atende diretamente aos interesses do atual estágio do capitalismo”.

Porém, no que se refere às habilidades adquiridas, repara-se 
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que a redação dada a elas se aproxima dos descritores das matrizes de 
referência para as avaliações externas, o que nos sugere que ela é uma 
preparação para as provas Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) 
e Prova Brasil, com maior detalhamento. Venco e Carneiro (2018, p. 
11) asseveram que “apesar de aproximações, algumas habilidades não 
têm como ser avaliadas em provas com questões objetivas, como por 
exemplo, aquelas que exigem: construir, esboçar, medir ou investigar”.

Enfim, o Ensino Fundamental deve assegurar o desenvolvimento 
do letramento matemático definido como as competências e habilidades 
de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, 
de modo a beneficiar o estabelecimento de conjunturas, a formulação 
e a resolução de problemas em uma variedade de situações, aplicando 
conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. Cabe 
salientar que a introdução de conteúdos voltados ao pensamento 
algébrico desde o início da escolarização já faz parte dos currículos de 
muitos países, acontecendo de forma gradativa, propiciando que os 
alunos se apropriem dos objetos algébricos por meio da língua materna, 
prosperando para a linguagem simbólica. Ainda assim, a Base Nacional 
Comum Curricular, ao mudar a nomenclatura para álgebra, retira essa 
concepção de pensamento algébrico; nem mesmo no texto introdutório 
há referências a ele (BRASIL, 2017).

Confusões e reducionismos, como os apresentados, 
conjuntamente podem ser identificados nas demais unidades temáticas. 
A Base Nacional Comum Curricular avançou ao introduzir novos 
conteúdos, porém o método como o fez, não favorece o professor que 
sem a formação específica para ensinar Matemática terá dificuldade em 
compreender as habilidades exigidas de modo como foram redigidas. 
Logo, muitos são os desafios para a implementação desse documento 
e são pouco animadoras as ações até aqui apresentadas para garantir o 
mínimo de conhecimento para o professor trabalhar com segurança 
(VENCO; CARNEIRO, 2018).

2 Metodologia

Trata-se de uma Revisão Narrativa de Literatura (RNL). Que 
teve como objetivo discutir e refletir o Ensino da Matemática nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental. Essa metodologia se caracteriza por 
uma definição simples de estudos e dados de uma temática abordada por 
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um pesquisador, a proposta desse método nada mais é do que promover, 
na teoria, os trabalhos científicos a partir de buscas procedentes 
de materiais bibliográficos, virtuais e documentais já publicados 
(LACERDA; COSTENARO, 2016).

O estudo foi realizado por meio de pesquisas bibliográficas 
on-line, durante o segundo semestre de dois mil e dezenove, com a 
utilização das seguintes palavras-chave: Educação; Resolução de 
problemas; Matemática do cotidiano; Alfabetização matemática. A 
busca de materiais científicos ocorreu na base de dados: Biblioteca 
Virtual Scientific Library Online, entre os anos 2016 a 2019 (SCIELO).

Foi utilizado a Análise de Conteúdo temática (MINAYO, 2013). 
Esta análise foi dividida em três etapas: pré-análise, que consistiu na 
realização de uma leitura flutuante; exploração do material, que consiste 
em demarcar o texto, buscando obter categorias através de palavras-
chave ou mesmo frases; e, por fim, a interpretação dos resultados, 
realizando a leitura integral dos artigos, o que proporcionou melhor 
identificação dos resultados e a transcrição de trechos significativos. E, 
assim, foram confeccionadas as fichas de leitura na qual foi coletado e 
analisado os dados.

3 Resultados e discussões

Foram selecionados 08 (oito) artigos que se adequaram 
à temática “Educação; Resolução de problemas; Matemática do 
cotidiano; Alfabetização matemática”. A apreciação desses artigos 
permitiu a identificação dos anos de publicações a respeito da temática. 
A produção científica ocorreu nos anos de 2016 a 2019, evidenciando 
a necessidade de investimento dos pesquisadores nessa temática, pois 
a implementação da nova BNCC foi realizada a contar do ano de 
sua aprovação e publicação pelo MEC. Em relação aos periódicos, as 
publicações foram: 02 (dois) estudos no ano de 2019; 02 (dois) em 
2018; 03 (três) em 2017 e 01 (um) em 2016. Baseado nos resultados 
encontrados destaca-se os seguintes aspectos:

3.1 Dificuldades de aprendizagem de Matemática segundo a BNCC

Pertuzatti e Dickmann (2019) referiram, em seus estudos, que, 
analisando os tópicos apresentados, as principais convergências são 
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entre documentos: a versão final da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), que entendem 
que são necessários os três primeiros anos do Ensino Fundamental 
para que ocorra uma boa alfabetização. Já a segunda e terceira versão 
da BNCC convergem quanto ao processo de alfabetização, mas com 
intensidades diferentes e evidencia que a diversidade e a percepção de 
que algumas crianças têm o aprendizado mais devagar ou as que possuem 
mais acelerado no qual, não seria considerado problema. As crianças que 
não conseguem aprender de jeito mais rápido ficam desestabilizadas da 
turma, porque o estímulo para que aprendam de modo correto depende 
do professor, do meio e da família, que, muitas vezes, está ausente e isso 
dificulta o aprendizado. O educando acabaria sendo acompanhado de 
uma maneira mais estimulante ou fora do horário de aula, para que 
possa alcançar o nível do restante da turma.

Mello e Sudbrack (2019) concluíram que as dificuldades 
encontradas na aplicação das propostas curriculares são os recursos 
em âmbito educacional, como o amparo do educador e seus gestores 
para que tenham formação de qualidade, investimento em estrutura 
e materiais adequados à faixa etária que está sendo alfabetizada e 
valorização do profissional, entre outras ações. Toda a qualidade 
educacional buscada na referida BNCC depende do acesso à realidade 
educacional vivenciada. Espera-se que essa Base venha ao encontro 
de novas modalidades esperadas no Ensino de Matemática e que 
educadores e gestores possam criar um planejamento que estimule as 
crianças a aprender Matemática.

Passos e Nacarato (2018) defendem que algumas crianças têm 
mais dificuldades e demoram no aprendizado, mas que o estímulo dado 
por parte do professor na exploração de métodos de aprendizagem com 
moldes diferentes e meios lúdicos aproxima a criança do objeto do 
conhecimento. A importância de formação continuada dos professores, 
para a definição do currículo, é uma dificuldade muito encontrada em 
todo país, visto que, cada professor trabalha conforme sua formação e 
muitos precisam se adequar a nova Base.

Sousa e Silva (2016) procuraram mostrar as dificuldades 
de aprendizagem em Matemática nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental podem ser evitadas, amenizadas e vencidas se existir um 
trabalho conjunto entre escola e família. Ressaltam que os problemas 
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de aprendizagem de Matemática estão nas escolas, pequenas, grandes, 
pobres ou sofisticadas, a igualdade é a mesma e que o professor, junto 
com a comunidade escolar, deve interagir e procurar trazer soluções 
sempre, uma vez que os valores serão os mesmos.

Macedo (2017) refere que as dificuldades enfrentadas existem 
porque os criadores da BNCC investiram em uma normativa muito 
articulada para o lado político. Menciona, que é contra a forma como a 
base foi criada, acha que as crianças serão prejudicadas e as dificuldades 
estão por vir, além disso é literalmente contra a diversidade cultural 
presente nos currículos, enfim, é contra toda forma de melhoramento 
da Educação.

3.2 Estímulos evidenciados pelos professores

Pinto (2017) descreve que tanto na primeira, como na segunda 
versão da BNCC, foi salientada a importância da Matemática que nasce 
das práticas sociais do homem com seu meio e da necessidade de resolver 
os problemas encontrados no decorrer de suas vidas, como forma de 
conhecimento, valorizando o conhecimento que possui ao entrar na 
escola, mas que em seu texto não avança nessa perspectiva epistemológica. 
Destacando que, na atualidade a Educação de Matemática tem 
avançado com métodos novos em uma dimensão prática do Ensino da 
Matemática com novas perspectivas que estimulem os educadores.

Santos (2017) concluiu que os educadores sentem - se sem 
estímulo e acabam por se aposentar, também mostra que essa realidade 
começou com as novas leis da Educação, onde os empresários e políticos 
adentraram tirando toda autonomia dos professores, buscando o 
crescimento de escolas, não a qualidade, mas, sim, a quantidade de 
alunos que aprendem, não se sabe, tendo o poder de instigarem o 
professor a não ver aluno e, sim, máquina de aprendizagem, se aprendeu, 
que bom se não aprendeu azar. Por isso, tem mais repetentes nas escolas 
do que aprovados, questão lógica, sem estímulo para aprender a criança 
reprova e o professor se sente improdutivo, sem força para continuar.

As novas políticas empresariais desestimulam os professores num 
cenário que cria uma divisão entre a política e a prática, sendo que a boa 
prática faz o profissionalismo ser substituído pela performatividade, isto 
é, a ideia de realizar um bom trabalho, dentro daquilo que é considerado 
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correto de acordo com o julgamento profissional, sendo substituído 
por resultados medidos. Neste aspecto, a prática é mercantilizada e a 
mensuração do cálculo é de forma fria, já que o mercado busca um 
profissional superficial, flexível, transparente e representado como algo 
espetacular, por isso o estímulo ao professor está na mão de empresários 
e políticos (SANTOS, 2018).

No que diz respeito aos estímulos aos professores, percebe-se 
que muitos têm formação compatível e diversos cursos de educação 
continuada para aprimoramento de métodos de estudo e como aplicá-los 
na prática. Aquele professor que não se atualiza, por falta de tempo ou 
estímulo, vai continuar oferecendo aos seus alunos a forma aprendida 
como regra. Por isso, os gestores devem, antes de tudo, oferecer a todos 
sem distinção estudos continuados de planejamento e aperfeiçoamento 
do saber em Matemática, visto que é um incentivo para o professor saber 
que seus gestores se importam com a forma dele ensinar (PINTO, 2017).

Mello e Sudbrack (2019), em uma análise geral das Políticas Públicas 
Educacionais, evidenciam a urgência de medidas, que invistam em recursos 
no âmbito educacional de amparo ao professor e aos gestores, como uma 
formação de qualidade e infraestrutura que possibilite ao professor uma 
superação de problemas vivenciados no contexto escolar e diminuam as 
desigualdades educacionais, permitindo, assim, o fim da exclusão dos 
menos privilegiados proporcionando um ensino de qualidade.

3.3 A perspectiva e trajetória para o Ensino de Matemática com a 
implantação da BNCC 

Santos (2018) relatou que a trajetória de um currículo nacional 
já vinha ocorrendo na Educação e fora concretizada em 2017. A 
BNCC diz que garante o direito de aprendizagem dos componentes 
curriculares estabelecidos para toda a Educação Básica, a aprendizagem 
e desenvolvimento global do aluno, bem como a superação da 
fragmentação do conhecimento e o estímulo à sua aplicação no cotidiano. 
São necessárias mudanças na forma de ensinar, mas a trajetória do Ensino 
de Matemática ainda é impactante, pois os educadores precisam de uma 
educação continuada para se atualizarem e criarem novas metodologias 
que favoreçam o aprendizado (PASSOS; NACARATO, 2018).

Mello e Sudbrack (2019) evidenciam que é necessário a 



64  
Sirlei de L. Lauxen  |  Maria Lourdes B. Hartmann  |  Fátima T. Costa (Org.)

BNCC conseguir superar as falhas vivenciadas no contexto de toda 
história da alfabetização matemática. Hoje existe um distanciamento 
entre as práticas e o que os documentos preconizam. Não há uma 
boa qualidade educacional igualitária a todos os cidadãos. Seguindo 
esta linha de raciocínio, não se concebe que a Base consiga reverter 
o rumo da Educação, prevendo que as desigualdades educacionais, 
o fracasso escolar e a exclusão vão continuar sendo responsáveis pelo 
empobrecimento de uma grande parte da população.

Para toda criança, independente de seu nível de entendimento, 
a qualidade de sua aprendizagem está intimamente relacionada à 
criatividade do educador, já que, faz uso de metodologias criativas, que 
não necessitem de recursos financeiros, ela pode ser aplicada se a escola 
é pobre ou se é uma escola com bons recursos financeiros (SOUSA; 
SILVA, 2016).

Passos e Nacarato (2018) mostraram que um professor alfabetizador 
que leciona Matemática nos Anos Iniciais assume papel proeminente na 
seleção e organização dos conteúdos que orienta. As mudanças curriculares 
constantes, que chegam a escola, sem avaliar o impacto de propostas 
anteriores, sem considerar a avaliação que o professor faz de seu trabalho, 
acabam gerando fracasso. A expectativa da implantação da BNCC pode 
impactar a prática docente e resolver os problemas de aprendizagem de 
Matemática que, provavelmente, retomará uma abordagem tecnicista, 
visto que a trajetória segue para uma imposição do setor empresarial no 
currículo que indica um cenário preocupante.

Assim, toda a discussão e necessidade de reformas curriculares, 
perspectiva é que não cessam com a BNCC, mas traz uma nova 
era nas escolas básicas que instigam mudar a forma de ensinar e 
aprender com implicações na formação docente, mostrando que 
é a primeira vez que se elabora um currículo nacional comum no 
Brasil, e a trajetória é que isso seja um estimulo para o professor e 
o aluno que sempre permanece na luta pela educação de qualidade 
(SANTOS, 2018, p. 140).

Assim, os próximos anos serão decisivos na implantação das 
mudanças, gerando tensão na comunidade educacional que não se sente 
suficientemente preparada para atuar nesse novo cenário.

4 Considerações finais
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Nos Anos Iniciais, a Matemática é de grande valor para 
as crianças, além de servir como suporte para as demais séries, ela 
desenvolve o pensamento lógico e o olhar crítico sobre o cotidiano. Por 
isso, é fundamental que a Matemática ensinada na escola proporcione 
várias formas alternativas de aprendizagem que auxiliem as crianças na 
abstração de conceitos e também a fazer uso da resolução de problemas 
do dia a dia. Pesquisas atuais sobre a Educação Matemática demonstram 
a relevância de pensar nos fundamentos da proposta pedagógica 
da disciplina. Espera-se que o Ensino de Matemática contribua 
amplamente com a formação das crianças, a fim de possibilitar que elas 
sejam capazes de ler, escrever, interpretar e fazer interferências usando a 
linguagem matemática e resolvendo os problemas da vida cotidiana de 
forma autônoma e consciente.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é o mais novo 
documento oficial brasileiro que norteia a Educação, apontando quais 
habilidades e competências as crianças inseridas desde a Educação 
Infantil na escola devem desenvolver, mas, por ser recente, se faz 
essencial um aprofundamento no estudo e interpretação. É sabido que, 
até 2020, todas as escolas brasileiras devem seguir a BNCC, a qual 
servirá de ferramenta aos gestores de todo país trazendo informações, 
sugestões de atividades e oficinas para um ensino otimizado.

Assim sendo, procurou-se mostrar a dimensão do fazer 
matemático e as perspectivas através da utilização de diferentes recursos 
pedagógicos que possibilitem às crianças melhores condições de se 
apropriarem dos conceitos da área. É fundamental, também, destacar 
a importância do estímulo para que o professor possa assumir o papel 
relevante em recriar o conhecimento matemático, adequando-o à 
criança, influenciando na busca de significados e estabelecendo novos 
caminhos de como se aprende e como se ensina matematicamente. 
Apesar de não poder prever se a nova Base Curricular vá impactar a 
prática docente e resolver problemas do ensino e da aprendizagem da 
Matemática, acredita-se no melhor para as crianças.
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Capítulo 4

A LITERATURA INFANTIL COMO UM 
RECURSO PEDAGÓGICO INDISPENSÁVEL

Mari Jaqueline Pinto Silva1 
Maria Aparecida Santana Camargo2

1 Introdução

É de se destacar, primordialmente, que a Literatura Infantil 
possibilita às crianças novas experiências com a linguagem 

e com os sentidos, ou seja, proporciona um melhor desenvolvimento 
linguístico, cognitivo, emocional e sociocultural. Assim, o professor 
deve oportunizar a leitura desde o início da escolarização, pois isso 
poderá torna-los futuros leitores, capazes de interpretar o mundo 
de uma maneira mais consciente e crítica. Deste modo, o problema 
de pesquisa foi assim delineado: como a Literatura contribui para a 
formação de crianças leitoras críticas?

Sob esta perspectiva, o objetivo geral do presente estudo é o 
de investigar o papel que a Literatura possui no processo de ensino-
aprendizagem na Educação Infantil. Como objetivos específicos, 
almeja-se: a) Explicitar a contribuição da Literatura Infantil para o 
desenvolvimento integral da criança; e, b) Refletir sobre a relevância 
do uso da Literatura Infantil na formação de leitores críticos. Nesse 
sentido, pretende-se examinar a Literatura na sua interface com a 
Educação, especificamente no âmbito infantil.

Metodologicamente, a pesquisa possui caráter qualitativo, com 
um cunho teórico e empírico, embasando-se sites e obras clássicas 
de Abramovich (1995), Coelho (1991; 2000), Lajolo e Zilberman 

1 Acadêmica do Curso de Pedagogia/PARFOR da Universidade de Cruz Alta 
(UNICRUZ/RS). E-mail: jakemeg01@gmail.com

2 Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação em Práticas Socioculturais e 
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(2003) e Lopes e Navarro (2014), dentre outros autores. Para a coleta 
dos dados, foi utilizada a aplicação de questionários com 6 (seis) 
participantes, sendo 3 (três) professoras e 3 (três) pais de alunos de 
uma escola municipal localizada na cidade de Cruz Alta/RS, onde a 
pesquisadora atua.

Procurando atingir os objetivos propostos, esta investigação está 
subdividida em três tópicos. No primeiro, intitulado “Breve Histórico 
da Literatura Infantil”, discute-se a historicidade do gênero literário 
no universo das crianças. No segundo, “A Relevância da Literatura 
no Âmbito Escolar”, analisa-se o quanto a Literatura pode contribuir 
no processo de ensino-aprendizagem. E, por fim, em “A Formação de 
Crianças Leitoras Críticas e o Contexto Pesquisado”, verificam-se as 
metodologias e as estratégias que os docentes utilizam para potencializar 
a evolução das crianças no que diz respeito à inserção do hábito da 
leitura e discutem-se os dados coletados a partir dos participantes 
envolvidos.

Busca-se explicitar, portanto, o quanto é fundamental, para o 
crescimento infantil, o contato com a Literatura desde os primeiros 
anos, propiciado por estímulos lúdicos, que possibilitam exercitar 
as capacidades cognitivas, afetivas, intelectuais e socioculturais das 
crianças. Esta pesquisa tem como ponto de partida o fato de que a 
Literatura Infantil revela-se como um mecanismo fundamental na 
Educação, especialmente considerando que se trata de uma atividade 
que muito contribui para a construção de futuros leitores e, por 
conseguinte, na evolução dos indivíduos. A Literatura mostra-se como 
um dos recursos pedagógicos essenciais para a criança na construção de 
conhecimentos, além de ser um meio de comunicação e de socialização.

2 Breve histórico da Literatura Infantil

A comunicação oral é uma das mais antigas e tradicionais 
formas de trocar experiências. Desde os primórdios, os seres humanos 
habituaram-se a partilhar as vivências, as descobertas e os medos de cada 
dia. Com o surgimento da linguagem articulada, os grupos começaram 
a falar uns com os outros sobre o ambiente em que viviam, os animais que 
caçavam, os instrumentos que fabricavam, os frutos que recolhiam e tudo 
aquilo que os preocupava. Desta forma, pouco a pouco, o ato de relatar 
as ações cotidianas passou a ser uma das atividades mais universais de 
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toda a humanidade. Pode-se dizer que, contemporaneamente, o que se 
conhece de Literatura Infantil teve a sua origem nas histórias narradas 
naqueles tempos, as quais foram conservadas e transmitidas oralmente 
de geração para geração (TAVARES, 2010).

Segundo estudiosos como Ariès (1986), como não havia 
diferenciação de idade, os livros destinados para crianças não existiam, 
sendo que estas participavam, junto com o adulto, das tradições 
populares, tais como: escutar as narrativas dos contadores de histórias. 
A criança da nobreza ouvia trechos de clássicos; a criança da aldeia, ouvia 
lendas. Nesse período, crianças e adultos compartilhavam os mesmos 
lugares em diversas situações, inclusive na educação escolar. Afirma 
Ariès (1986, p. 183) que, “de um lado, as crianças foram separadas dos 
mais velhos e, de outro, os ricos foram separados dos pobres”.

No decorrer da História, o conceito de infância e de criança 
foi interpretado de várias maneiras. No século XIX, a criança passa 
a ter maior visibilidade e as produções literárias começam a atender 
as necessidades do desenvolvimento infantil. Além deste cuidado 
com o pedagógico, surge também a preocupação em estimular os 
consumidores a comprar obras impressas (OLIVEIRA, 2015). Nessa 
direção, Zilberman (2003, p. 13) acrescenta que:

Antes da constituição deste modelo familiar burguês, inexistia 
uma consideração especial para com a infância. Esta faixa etária 
não era percebida como um tempo diferente, nem o mundo 
da criança como um espaço separado. Pequenos e grandes 
compartilhavam dos mesmos eventos, porém nenhum laço 
amoroso especial os aproximava. A nova valorização da infância 
gerou maior união familiar, mas, igualmente, os meios de controle 
do desenvolvimento intelectual da criança e da manipulação de 
suas emoções. Literatura Infantil e escola, inventada a primeira e 
reformada a segunda, são convocadas para cumprir esta missão.

Neste século, surgem obras partindo de contos populares e 
do folclore, como “João e Maria” e “Rapunzel”, dos Irmãos Grimm, 
escritores alemães, e “O Patinho Feio”, do dinamarquês Hans Christian 
Andersen. “São autores da metade do século XIX que confirmam a 
Literatura Infantil como parcela significativa da produção literária 
da sociedade burguesa e capitalista. Dão-lhe consistência e um perfil 
definido, garantido sua continuidade e atração”, como explicam Lajolo 
e Zilberman (2003, p. 21). Já Diógenes e Justo (2018, p. 2) aduzem que:
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Os primeiros livros destinados ao público infantil foram escritos 
no final do século XVII e meados do século XVIII, com intuito 
educativo e moralizador. Foi assim com as histórias contadas 
por Charles Perrault para Luís XIV, na França, no século XVII. 
Do mesmo modo, foi com as histórias dos Irmãos Grimm, uma 
readequação dos contos de fadas. Antes desse período não se 
escrevia para as crianças.

Quanto ao Brasil, a valorização da Literatura e dos livros 
infantis surgiu em meados do século XX, por obra de Monteiro 
Lobato e sua “Turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo”. O sucesso de 
suas coletâneas rompe com as convenções estereotipadas da época e 
oportuniza a produção de livros literários para crianças. Por volta de 
1970, a Literatura ganha um novo impulso sendo considerada muito 
importante ao desenvolvimento intelectual e cultural da criança. Com 
isso, a edição de livros infantis e sua produção expandiram-se a números 
bem significativos. Somente a partir do final da década de 1970 é 
que se observou uma produção literária “[...] cuja função lúdica está 
aliada a uma visão questionadora de falsos valores e comportamentos 
característicos da sociedade contemporânea” (SANDRONI, 1987, p. 
13).

Nesse aspecto, Cunha (1999) menciona que foi Lobato quem 
abriu as portas da verdadeira Literatura Infantil ao criar obras destinadas 
às crianças em um tempo e espaço determinado. O autor consegue 
retratar o Brasil de sua época, o sistema social vigente, seus valores, 
comportamentos, organização política e funções, de forma lúdica, 
rompendo com um tipo de literatura ideológica até então consumida 
pelas crianças brasileiras, em sua minoria, visto que a maioria estava 
privada do acesso aos livros. A Literatura Infantil passou a ganhar mais 
atenção, quando a criança, juntamente com a escola, começam a dar 
seus primeiros passos e conquistam relevância no espaço social. No 
entender de Coelho (1991, p. 139):

[...] Nos rastros dessa descoberta da criança, surge a preocupação 
com a Literatura que lhe serviria para leitura, isto é, para sua 
informação sobre os mais diferentes conhecimentos e para a 
formação de sua mente e personalidade (segundo os objetivos 
pedagógicos do momento).

Por outro lado, consoante expõem Lopes e Navarro (2014), a 
Literatura oral permaneceu até o final do século XIX, com os mitos e 
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o folclore dos indígenas, africanos e europeus. Os primeiros brasileiros 
que escreveram sobre Literatura Infantil foram Carlos Jansen e Alberto 
Figueiredo Pimentel, os quais traduziram os considerados clássicos para 
as crianças. Porém, somente em 1917, com Thales de Andrade, é que a 
Literatura nacional se iniciou. Já em 1921, Lobato escreveu “Narizinho 
Arrebitado”, exibindo ao mundo a personagem Emília.

Sob esta ótica, desde as origens, a Literatura aparece ligada a 
essa função essencial: atuar sobre as mentes, nas quais se decidem as 
vontades ou as ações e sobre os espíritos, nos quais se expandem as 
emoções, paixões, desejos, sentimentos de toda ordem. No encontro com 
a Literatura (ou com a arte em geral), os indivíduos têm a oportunidade 
de ampliar, transformar ou enriquecer sua própria experiência de vida, 
em um grau de intensidade não igualada por nenhuma outra atividade 
(COELHO, 2000).

Com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei n. 9.394/1996), (LDB), ao estabelecer o ensino da 
língua nacional por meio de textos literários, as obras destinadas ao 
leitor infantil expandiram-se e ocorreu um aumento dos escritores e 
das editoras interessadas na publicação desse tipo de produção cultural. 
Atualmente, há coletâneas literárias para a infância não apenas como 
recursos pedagógicos, mas, de maneira lúdica, visam preparar o sujeito 
para a vida repleta de diversidade cultural, abordando temas que estão 
na pauta do dia e primando, igualmente, pela representação de histórias 
clássicas, como os contos de fadas.

3 A relevância da Literatura no âmbito escolar

Ouvir histórias faz parte da vida da criança desde muito 
pequena, pois é normalmente em casa que ela tem o convívio inicial 
com a narrativa oral, em histórias contadas pela família. Segundo 
Abramovich (1995), o primeiro contato da criança com um texto é 
realizado oralmente, tendo como narrador uma voz familiar. Na 
vivência escolar, a criança irá explorar de forma diferenciada a relação 
com os livros e os contos. De acordo com Abramovich (1995, p. 17), 
as histórias exploram emoções vivenciadas na infância como alegria, 
medo, tristeza, tranquilidade..., “pois é ouvir, sentir e enxergar com os 
olhos do imaginário!”. A autora (1995, p. 17) destaca, ainda, que:
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É através duma história que se podem descobrir outros lugares, 
outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outra ética, outra 
ótica... É ficar sabendo História, Geografia, Filosofia, Política, 
Sociologia, sem precisar saber o nome disso tudo e muito 
menos achar que tem cara de aula... Porque, se tiver, deixa de 
ser Literatura, deixa de ser prazer e passa a ser Didática, que é 
outro departamento (não tão preocupado em abrir as portas da 
compreensão do mundo).

Dentro deste entendimento, esta arte é importante para 
o desenvolvimento da criatividade e do emocional infantil, pois, 
quando as crianças ouvem histórias, passam a visualizar de forma 
mais clara sentimentos que têm em relação ao mundo. As histórias 
trabalham problemas existenciais típicos da infância, tais como: medos, 
sentimentos de inveja, de carinho, curiosidade, dor, perda, além de 
ensinar infinitos assuntos que com o tempo terá maior significado para 
elas (MUNEVECK, 2010).

Nesse sentido, a Literatura é uma ferramenta que auxilia o 
desenvolvimento da inteligência e da imaginação, transformando o 
mundo real em faz-de-conta, sendo importante valorizar a leitura e 
o contato com os livros como fonte de prazer. Os pequenos devem 
ser estimulados pelos adultos, com atividade de leitura e contação 
de histórias em casa, bem como internalizar na criança o hábito dela 
contar histórias e recontar as ouvidas. Sobre este papel desempenhado 
pelo Literatura Infantil, Teles e Soares (2013, p. 4) alertam para o fato 
de que:

A Literatura Infantil é o caminho que leva as crianças ao mundo 
da leitura de maneira divertida, pois através de seu caráter 
mágico e lúdico faz com que a atenção das crianças se volte a 
ela. Entretanto, a escola muitas vezes não tem proporcionado aos 
seus alunos esse caráter mágico e lúdico da Literatura Infantil. A 
leitura não é apresentada à criança como algo belo e prazeroso, 
daí vem a má formação de nossos leitores. Desta forma, teremos 
adultos que não sentem prazer pela leitura e nem a adotam como 
uma prática social indispensável. Cabe, assim, aos professores 
essa árdua tarefa. Eles precisam produzir atividades divertidas, 
desenvolver em suas aulas metodologias diversificadas, fugindo de 
atividades rotineiras que desligam os alunos do prazer pela leitura.

A leitura literária, quando trabalhada na escola, é uma janela 
para o mundo da imaginação, podendo ser recriada e reinventada pelos 
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leitores. Nesse caminho, Coelho (2000, p. 46) assevera que “como 
objeto que provoca emoções, dá prazer e diverte e, acima de tudo, 
modifica a consciência de mundo de seu leitor, a Literatura é arte. 
Sob outro aspecto, como instrumento manipulado por uma intenção 
educativa, ela se inscreve na área da Pedagogia”. É pertinente que a 
Literatura Infantil seja inserida no contexto do ensino-aprendizagem, 
para que desperte na criança tanto o hábito de leitura quanto o mundo 
mágico da criatividade e da imaginação. Seguindo tal compreensão, 
Zilberman (2003, p. 16) afirma que:

[...] a sala de aula é um espaço privilegiado para o desenvolvimento 
do gosto pela leitura, assim como um campo importante para o 
intercâmbio da cultura literária, não podendo ser ignorada, muito 
menos desmentida sua utilidade. Por isso, o educador deve adotar 
uma postura criativa que estimule o desenvolvimento integral da 
criança.

Desta maneira, a Literatura Infantil é essencial no âmbito 
escolar devido ao fornecimento  de  condições  à  formação  da  criança,  
visando  aprimorar  a  criatividade  e o pensamento crítico. Constitui-
se em um elemento que representa o mundo e a vida através das 
palavras, deixando a imaginação, o gosto pela leitura e a aprendizagem 
entrelaçados. A Literatura Infantil também contribui, conforme 
defende Oliveira (2010, p. 41), para a “formação da criança em todos os 
aspectos, especialmente na formação de sua personalidade, por meio do 
desenvolvimento estético e da capacidade crítica, garantindo a reflexão 
sobre seus próprios valores e crenças, como também os da sociedade a 
que pertence”.

Neste viés, Nunes (1990) ressalta que a Literatura, mais do 
que introduzir as crianças no mundo da escrita, ao tratar a linguagem 
enquanto arte, traz as dimensões ética e estética da língua, exercendo 
um importante papel na construção do sujeito. Assim, o contato 
da criança com a Literatura é essencial para a sua formação como 
leitora de mundo e, além disso, quanto mais cedo as histórias orais 
e escritas forem inseridas em seu cotidiano, maiores serão as chances 
de desenvolvimento do prazer pela leitura. Com base no percebido, é 
o professor um importante mediador, familiarizando o aluno com o 
texto literário e sendo uma ponte entre o texto e o leitor que ainda não 
adquiriu autonomia
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Sob tal perspectiva, fica evidente que a Literatura faz parte da 
evolução escolar e da construção humana. Por intermédio do hábito da 
leitura e contação de histórias, é proporcionado às crianças a evolução de 
habilidades e competências, preparando-as para os desafios do mundo 
atual. Refletir sobre a fundamentalidade da Literatura Infantil e como 
esta contribui para a constituição de leitores, permite compreender o 
quanto é essencial incentivar a leitura desde cedo mediante a contação 
de histórias, possibilitando que a criança tenha um contato maior no 
âmbito da leitura. Logo, pensar nas diversas estratégias metodológicas 
para se utilizar a Literatura Infantil na formação de alunos leitores se 
mostra tão pertinente na contemporaneidade.

Nesse aspecto, a escola tem o papel de mediadora, propiciando 
à criança sua interação com o meio literário. Cabe ao professor ter a 
capacidade de utilizar a Literatura como ferramenta que viabilize ao 
aluno compreender melhor as mudanças, os pensamentos e os fatos 
históricos, contribuindo, assim, para seu desenvolvimento, formando 
uma criança com autonomia e pensamento crítico. Sobre tal cenário, 
Zilberman (2003, p. 16) refere que:

Um dos principais objetivos da escola de hoje é a instrumentalização 
do aluno para que ele possa ter acesso ao acervo cientifico-cultural 
da humanidade. Todo o conhecimento cientifico, toda produção 
artístico-cultural dos homens está, de alguma forma, registrada à 
emoções e informações que se abrem diante do leitor.

Com isso, no momento em que a criança possui contato com o 
livro, com as ambiências literárias, ela se apropria do conhecimento e 
surgem, então, seus questionamentos, suas curiosidades, suas inquietudes 
diante dos acontecimentos. Nesse sentido, a Literatura Infantil consiste 
em uma leitura que transporta as crianças para um mundo mágico de 
encantamentos, super-heróis, dragões, monstros, mistérios e surpresas, 
permitindo que vivenciem as mais diversas aventuras.

Para tanto, é necessário que o Ensino da Literatura efetive 
um movimento contínuo de leitura, partindo do conhecido para o 
desconhecido, do simples para o complexo, do semelhante para o 
diferente, com o objetivo de ampliar e consolidar o repertório cultural 
do aluno. Nesse caso, é importante ressaltar que tanto a seleção das obras 
quanto as práticas de sala de aula devem acompanhar este movimento 
(COSSON, 2012).
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Percebe-se, desse modo, que o contato com as histórias infantis se 
torna um aliado na configuração dos futuros leitores críticos. Sob tal viés, 
o uso da Literatura Infantil se traduz em uma ferramenta metodológica 
que pode ser introduzida no processo formativo de maneira lúdica e 
prazerosa, na qual a criança fortaleça sua linguagem oral, dando suporte 
para a compreensão da escrita e, por conseguinte, consiga construir 
aprendizagens significativas em um clima de satisfação.

4 A formação de crianças leitoras críticas e o contexto pesquisado

O caminho metodológico percorrido nesta pesquisa ocorreu em 
diversas etapas. Primeiramente, definiu-se a aplicação de questionários, já 
que, como descreve Gil (1999, p. 128), esta é uma “técnica de investigação 
composta por um número mais ou menos elevado de questões 
apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento 
de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas e situações 
vivenciadas”. Na sequência, analisaram-se as respostas de professores e 
alguns pais de alunos de uma Escola Municipal de Educação Infantil, 
localizada na cidade de Cruz Alta/RS.

Deste modo, os participantes da pesquisa são 6: 3 (três) 
professoras, 1 (um) pai e 2 (duas) mães, escolhidos de acordo com a 
disponibilidade para responder ao questionário. As três professoras, 
denominadas A, B e C, quando inquiridas sobre a relevância da presença 
da Literatura no ambiente infantil, responderam afirmativamente 
acerca dessa pergunta sobre o trabalhar com tal aspecto no contexto 
educacional, apesar de a Escola em questão não possuir uma biblioteca.

A respeito de algum projeto que incentive a leitura na referida 
Escola, as três docentes destacaram a existência de vários, sendo que, 
mensalmente, ocorrem atividades diferenciadas relacionadas ao ato de 
ler. Tais projetos são intitulados: “Mala de Leitura”, “Sacola Viajante”, 
“Varal da Literatura”, “Histórias da Vovó e “Histórias de Natal”, dentre 
outros, como “Histórias de Bruxa”, que, a partir do próximo ano letivo, 
será implementada na Escola. Estas propostas perpassam as duas turmas 
de Pré-Escola (A e B) e as duas turmas de Maternal (A e B), que compõem 
a Escola Municipal envolvida. As atividades aqui relatadas referem-se 
a projetos clássicos viabilizados por inúmeras escolas da cidade e do 
país. O nome destes projetos é bastante recorrente e conhecido no meio 
educacional, entretanto, foram adaptados e adequados à Escola em 
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questão, tornando-os, assim, propostas de grande valia.
O Projeto Mala de Leitura é concernente a uma maleta que 

contém um material composto por obras literárias infantis e alguns 
fantoches alusivos a uma determinada história, como, por exemplo, 
a dos Três Porquinhos. É um momento em que as crianças, após 
ouvir a narrativa, assumem o papel dos integrantes das cenas por meio 
dos fantoches. O Projeto Sacola Viajante é atinente a uma sacola 
confeccionada artesanalmente com materiais reutilizados, a qual 
abrange, aproximadamente, cinco livros infantis, além de um caderno 
de desenhos. A Sacola, que é entregue ao aluno seguindo a ordem 
alfabética, é levada para casa na sexta-feira e devolvida na segunda-feira 
pela criança.

O objetivo da Sacola é que, após o momento da contação 
de histórias feita por algum dos integrantes da família, a criança 
a reconte e transcreva para o caderno de desenhos alguma cena que 
tenha chamado a sua atenção, mediante grafismos característicos desta 
idade. Na segunda-feira, quando a criança retorna com a Sacola, em 
meio a uma roda de conversa com seus colegas e professora, esta faz 
um relato descrevendo a história escolhida e como ocorreu o momento 
da contação pela família. Quando foi feita a pergunta “As atividades 
literárias acontecem com a participação da família?”, as três professoras 
destacaram a significativa contribuição dos pais para o bom andamento 
da criança na Escola. Nesse sentido é que o envolvimento da família 
nos Projetos da Escola torna-se cada vez mais essencial.

Por sua vez, o Projeto Histórias da Vovó se configura em um 
momento onde as turmas da Escola se reúnem ao redor de uma avó, 
devidamente caracterizada com xale, óculos e cabelos brancos, visando 
ouvir suas encantadoras histórias antigas e costumes do passado. Vale 
ressaltar que a avó é uma integrante idosa que pertence a uma das 
famílias dos alunos. Trata-se de uma ocasião em que há um elo unindo 
gerações, cujo fio condutor é a Literatura, ou seja, ocorre aí um típico 
relacionamento intergeracional, uma questão cada vez mais valorizada 
e pesquisada na conjuntura atual.

Já o Projeto Varal de Literatura, também ocorre no próprio 
Educandário, ocasião em que fica disponível um cordão que une dois 
pontos da sala de aula, de maneira acessível para que as próprias crianças 
possam pendurar suas criações com prendedores coloridos. Após a 
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contação de histórias feita pela professora, tais criações são realizadas 
pelos alunos em papel tamanho ofício, ampliadas e expostas no Varal.

Os grafismos são apresentados na sequência da narrativa, 
imediatamente após as cenas serem contadas pela professora, ou seja, 
a cada capítulo narrado pela docente é realizado um desenho. Deste 
modo, um dos principais objetivos do Projeto é desenvolver o senso 
de organização e de sistematização de uma história com início, meio 
e fim, trabalhando, igualmente, a motricidade, o movimento de pinça 
e a coordenação motora ao pendurar as cenas no Varal. É interessante 
destacar que esta é uma atividade que permite uma interação entre as 
quatro turmas de Pré e Maternal, pois cada professora leva sua turma 
para visitar a exposição de trabalhos das salas vizinhas. Isto faz com 
que haja uma pertinente troca e, consequentemente, conduza a um 
envolvimento com as outras crianças, além de expandir as perspectivas 
sobre os olhares dos outros quanto aos seus desenhos e às suas histórias.

Tem-se como exemplo a história do Chapeleiro Maluco, 
oportunidade em que a família também é envolvida, visto que cada 
criança, com a ajuda dos responsáveis, traz de casa a sua própria cartola, 
o seu chapéu já confeccionado, juntamente a uma xícara para o chá e 
um pratinho com doce ou salgado de sua preferência, para o lanche 
coletivo. Ao final da dinâmica do Chapeleiro Maluco, todas as turmas se 
encontram para uma confraternização após a apreciação dos trabalhos 
exibidos no Varal.

Para fazer o encerramento do ano letivo, destaca-se, igualmente, 
o Projeto Histórias de Natal, que ocorre no mês de dezembro. 
O objetivo é fazer uma confraternização, onde reina a alegria e o 
entusiasmo, agregando toda a comunidade escolar, contando com a 
presença e o apoio dos professores, funcionários e familiares. Neste 
evento, além das histórias natalinas contadas, são envolvidas inúmeras 
atividades interdisciplinares, tais como oficinas de dobraduras de Papai 
e Mamãe Noel, árvores de Natal, cantigas e dança, pois, principalmente 
as crianças, entoam canções alusivas à data. Enfim, no Projeto são 
reunidas todas as histórias referentes ao momento na sua interface com 
as outras áreas do conhecimento.

Em tal enfoque, os leitores constroem significados sobre o que 
ouvem ou leem usando seus conhecimentos prévios, criando imagens 
que estão ligadas às suas próprias experiências e interações humanas, 
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e construindo significados na medida em que interagem com outras 
crianças, adultos e idosos, comentando as histórias. Contudo, se a forma 
de trabalhar o texto literário no contexto escolar deve sofrer mudanças, 
a seleção desse material, de igual maneira, também deve se atualizar, 
não se pautando na concepção tradicional da prática leitora, centradas 
na visão do professor, mas variando de acordo com a perspectiva social e 
cultural e de formação do sujeito. Para que o convívio do leitor com a 
Literatura resulte afetivo, nessa aventura que é a leitura, muitos são os 
fatores em jogo. Entre os mais importantes está a necessária adequação 
dos textos às diversas etapas do desenvolvimento infantil (COELHO, 
2000).

Levando em consideração esses aspectos, o livro infantil com 
o apoio de imagens torna-se o elemento principal do processo de 
aproximação com o gênero literário, sob a forma de experiências, 
brincadeiras, e interações. Segundo Coelho (2000, p. 161), “livros que 
contam histórias através da linguagem visual, sem o suporte de textos 
narrativos ou com o apoio de pequenas falas escritas, são chamados de 
livros de imagens”. Esses livros são ideais para o começo dos trabalhos 
com a criança pré-leitora, sendo bem-vindos, ainda, os livros de pano, 
borracha, com texturas diferentes, com gravuras coloridas e atrativas, 
tendo em vista que a criança, nessa fase, motiva-se, também, pelo tato. 
“Tais modelos de obras sem palavras apresentam muitas estratégias que 
possibilitam para as crianças o reconhecimento dos seres, das coisas e 
dos acontecimentos de seu cotidiano, relacionando as histórias com o 
arcabouço cultural do qual já se apropriaram” (COELHO, 2000, p. 
161). Por sua vez, Abramovich (1995, p. 33) realça que:

Há prazer em folhear um livro, colorido ou branco e preto [...] 
Livros feitos para crianças pequenas, mas que podem encantar 
aos de qualquer idade, são, sobretudo, experiências de olhar, de 
um olhar múltiplo, pois se vê com o olhar do autor e do olhador/
leitor, ambos enxergando o mundo e os personagens de modo 
diferente, conforme percebem o mundo. Saborear e detectar tanta 
coisa que nos cerca usando este instrumento nosso tão primeiro, 
tão denotador de tudo, a visão.

Seguindo este entendimento, no que diz respeito à aprendizagem 
da leitura, Coelho (2000) orienta que, no período dessa descoberta, 
o adulto responsável pela educação do pequeno leitor deve utilizar 
textos breves, combinados com grande quantidade de imagens e com 
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poucas páginas, cujos temas fundamentais a serem abordados devem 
ser simples, fáceis de decifrar e que, de um livro para o outro, serão 
esclarecidas as dificuldades de compreensão e entendimento da leitura 
para essa fase do pré-leitor. Esses livros devem retratar, especialmente, 
coisas e objetos vivenciados no dia a dia da criança, como comer, dormir, 
brincar, vida familiar, higiene, lazer, entre outros, o que possibilitará o 
meio de acesso à realidade das experiências existenciais da criança.

O desenvolvimento da leitura entre crianças resultará em um 
enriquecimento progressivo no campo dos valores morais, da cultura 
da linguagem e no campo racional. O hábito da leitura ajudará na 
formação da opinião e de um espírito crítico, principalmente a leitura de 
livros que formam o espírito crítico (GÓES, 2010). Por sua vez, Soares 
(2001) observa que o processo de ensino-aprendizagem deve aproximar 
os textos literários de suas práticas concretas, verossímeis de leitura. 
Para uma escolarização adequada da Literatura são, pois, necessários 
método, técnicas, procedimentos metodológicos e modos apropriados 
de serem transmitidos como qualquer outro conteúdo escolar.

A escola, espaço de prática educacional sistemática e planejada, 
tem papel decisivo na formação e capacitação de agentes/mediadores de 
leitura, entre os quais se incluem especialmente professores (SOARES, 
2001). E, conforme defende Zilberman (2004, p. 27), “a escola constitui 
o espaço por excelência de aprendizagem, valorização e consolidação da 
leitura, cooperando com o processo de legitimação da Literatura e da 
escrita no mundo capitalista”. Ela conta com uma história especial, 
de que fazem parte as diferentes filosofias educacionais, as concepções 
relativas aos processo de ensino, o modo de organização do aparelho 
pedagógico.

“O grande desafio é promover estratégias de escolarização mais 
adequadas para a literatura e para leitura” (SOARES, 2001, p. 31). É 
função e obrigação da escola dar amplo e irrestrito acesso ao mundo da 
leitura e isto inclui a leitura informativa, mas também a leitura literária; 
a leitura para fins pragmáticos, mas também a leitura de fruição; a leitura 
que situações da vida real exigem, mas também a leitura que nos permita 
escapar por alguns momentos da vida real (SOARES, 2008).

Nessa esfera, o papel do professor abrange mais que oferecer 
estímulos, compreende que, conhecendo as regularidades do 
desenvolvimento infantil, ele ofereça às crianças um fazer que possibilite 
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essa apropriação da cultura humana. O docente tem a função de ser 
o parceiro mais experiente que conhece a cultura humana elaborada e, 
efetivamente, a usa em seu convívio com os pequenos (CHEVBOTAR; 
SILVA, 2016). Embora haja uma ênfase na escola quanto ao papel 
de formadora de leitores, outra instituição é cobrada em dar sua 
contribuição: a família. “Um leitor se forma até os doze anos de idade 
(dados da UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura), sendo, pois, fundamental que a criança trave 
contato com o livro desde os primeiros anos de vida” (MAIA, 2007, 
p. 51).

É nesta perspectiva que, no que concerne às respostas dadas por 
duas mães e um pai que responderam sobre a questão da relevância de 
se contar histórias para seus filhos, os três pesquisados responderam 
estar cientes de tal importância, sendo que todos afirmaram dispor 
livros para as crianças, mas que nem sempre reservam um tempo para 
a contação de histórias e para momentos mais frequentes de interações 
com a literatura destinada aos pequenos.

Fica evidente, neste sentido, o quanto os pais devem contribuir 
para a formação leitora de seus filhos. Essa participação pode vir por 
meio de exemplos: o pai ou a mãe que lê são imitados pelos filhos. 
Também seriam significativos os momentos de leitura em família, como 
a contação de histórias. Se esse incentivo acontecer em casa, a criança 
pode mostrar mais interesse na escola e isso fomentará para que se torne 
um futuro leitor. Desta maneira, fica claro que a escola e a família 
têm o poder de transformar esses alunos, com a ajuda da Literatura o 
que, segundo Cosson (2012, p. 20), “serve tanto para ensinar a ler e a 
escrever quanto para formar culturalmente o indivíduo”.

A escola e a família, sem dúvida, têm uma grande influência 
sobre a formação de leitores. Assim, o contato dos alunos com diferentes 
textos (escritos, orais e imagéticos), principalmente, o texto literário, 
dependerá do incentivo da escola e da família, visto que, para Cosson 
(2012), a Literatura cumpre o papel de humanização do indivíduo. 
Logo, como aponta Maia (2007, p. 60), “quanto mais cedo a criança 
conviver com a Literatura, mais garantias se tem em relação ao seu futuro 
como leitor”. Quando perguntadas se as atividades literárias acontecem 
com a participação da família, duas professoras responderam que essa 
interação ocorre às vezes, sendo que a terceira professora respondeu 
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que não. Deste modo, pode-se perceber que nem todas as famílias 
do contexto pesquisado estão comprometidas como deveriam no que 
tange à inserção da temática da Literatura Infantil.

Entretanto, as três professoras, duas delas com menos de 5 anos 
de atuação e uma atuando há quase 10 anos, relataram estar implicadas 
com o ensino e conscientes da imprescindibilidade da Literatura 
no desenvolvimento integral da criança e do seu papel enquanto 
mediadora desse processo de ensino-aprendizagem. Em contrapartida, 
as educadoras descreveram a carência da escola, a qual não possui uma 
biblioteca instituída, mas, apesar dessa falta física, conseguem trabalhar 
com os livros, gibis, histórias em quadrinhos e outros materiais que trazem 
a Literatura Infantil para o cotidiano escolar, mais especificamente, por 
meio dos Projetos vigentes.

5 Considerações finais

Ao longo deste estudo, foi discutida a importância da Literatura 
Infantil para a formação de crianças leitoras, através do seu uso no 
cotidiano escolar, quando se investigou a sua inserção em sala de aula. 
Foi possível conhecer a historicidade da Literatura para as crianças e 
alguns dos principais autores que colaboraram para que o gênero se 
expandisse ao status de obra literária, além de verificar os diferentes 
aspectos enquanto ferramenta metodológica no ambiente educacional. 
Como destaca Colomer (2003, p. 68), “ler enriquece a todos [...]. É 
útil pensar a educação literária como uma aprendizagem de percursos e 
itinerários de tipo e valor muito variáveis. A tarefa da escola é mostrar 
as portas de acesso. Mas a decisão de atravessá- las, e em que medida, 
depende de cada indivíduo”.

Conforme menciona Camargo (2005), antes mesmo de ser 
“alfabetizada”, a criança já é capaz de “fazer leituras” do que acontece 
ao seu redor, de interpretar o olhar dos adultos e entender se um gesto 
é acolhedor ou não. Nesse contexto, Freire (1999, p. 30) afirma que, 
antes de ler palavras, lê-se o mundo, pois “se antes os textos geralmente 
oferecidos como leitura aos alunos escondiam muito mais do que 
desvelavam a realidade, agora, pelo contrário, a alfabetização como ato 
de conhecimento, como ato criador e como ato político é um esforço de 
leitura do mundo e da palavra”.
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Veja-se o compromisso de um educador, pois é à Literatura, 
como linguagem e como instituição, que se confiam os diferentes 
imaginários, as diferentes sensibilidades, valores e comportamentos 
através dos quais uma sociedade expressa e discute, simbolicamente, 
seus impasses, seus desejos, suas utopias. Por isso, a Literatura é 
importante no currículo escolar: o cidadão, para exercer, plenamente 
sua cidadania, precisa apossar-se da linguagem literária, alfabetizar-se 
nela, tornar-se seu usuário competente, mesmo que nunca vá escrever 
um livro, mas porque precisa ler muitos (LAJOLO, 2008).

Por isso, “importa que o livro infantil não se limite e nem se 
determine, mas que sempre extrapole e convide à fruição”, como destaca 
Oliveira (2005, p. 125). Os livros infantis, além de proporcionarem 
prazer, contribuem para o enriquecimento intelectual das crianças. 
Sendo esse gênero objeto da cultura, a criança tem um encontro 
significativo de suas histórias com o mundo imaginativo dela própria. 
A criança tem a capacidade de colocar seus próprios significados nos 
textos que lê, isso quando o adulto permite e não impõe os seus 
próprios significados, visto estar em constante busca de uma utilidade 
que o cerca (OLIVEIRA, 2005).

Nesta perspectiva, assim como se deve apresentar às crianças 
os personagens clássicos dos contos de fada, igualmente não se pode 
deixar de lado os personagens que permeiam a contemporaneidade, os 
quais surgem em quantidade, a todo momento, como os super-heróis, 
os monstros, dragões, dentre outros, que são muito apreciados pelos 
infantes.

Cabe ao professor indicar os caminhos que conduzirão os futuros 
leitores ao hábito de leitura, além de fomentar a imaginação e o prazer 
pelo ato de ler. Pode-se perceber, devido aos Projetos implantados e 
aos quais estão engajados, o quanto as professoras pesquisadas, com a 
ajuda da família, estão atentas à necessidade do uso da Literatura Infantil 
na Escola em questão, ficando evidente que estas utilizam a leitura 
de gênero variados com frequência, comprovando a relevância desta 
atividade na Educação Infantil. Referente à contribuição da Literatura 
no processo de formação dos pequenos leitores, as pesquisadas foram 
unânimes em afirmar que a criança, quando entra em contato com 
a leitura de histórias, desde cedo e constantemente, desenvolve a 
oralidade, a imaginação, a criatividade e, principalmente, o gosto pela 
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leitura, podendo se tornar, no futuro, um leitor crítico e consciente.
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Capítulo 5

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NOS ANOS 
INICIAIS: UMA ANÁLISE DAS TURMAS DO 

1º E 2º ANO DE UMA ESCOLA ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA

Camila Maria Marx1

Vaneza Cauduro Peranzoni2

1 Considerações iniciais

A educação é um processo de desenvolvimento do individuo 
a partir de suas potencialidades morais, intelectuais e 

físicas amplia não apenas habilidades, mas também seu caráter e sua 
personalidade dentro da sociedade. A escola deve desempenhar o papel 
na vida do aluno sendo a base para sua formação, utilizando-se  das 
mais variadas possibilidades para construção do conhecimento.

As atividades lúdicas no processo de alfabetização permitem 
ao professor explorar estes momentos de prazer e imaginação junto 
às crianças, seja nas atividades diárias enriquecendo as capacidades de 
raciocínio lógico matemáticos, físicos, afetivos e cognitivos das mesmas.

O educador deve ter consciência do seu papel como mediador na 
alfabetização e letramento, ressaltando que o educador deve voltar seu 
olhar reflexivo para a forma como se dá a construção do conhecimento 
e o processo de alfabetização. O sucesso na alfabetização exige um 
ambiente alfabetizador, rico em estímulos onde o educando sinta-se 
acolhido, seguro e desafiado.

Nesta etapa de ensino, o docente tem como desafio fazer com 
que seus alunos aprendam, é preciso que se conscientize de que ensinar é 
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UNICRUZ. E-mail: marx_camila@hotmail.com

2 Prof.ª Dra. do Curso de Pedagogia, orientadora do artigo da disciplina de TCC II. 
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desvendar um mundo novo, oculto para quem quer aprender, portanto 
nessa perspectiva, o processo de ensinar implica em uma nova forma 
de olhar a sala de aula não sendo apenas um local de transmissão de 
conhecimento, mas, sim, onde se constrói o conhecimento.

Toda ideia elaborada pela criança deve ser valorizada, competindo 
ao professor apenas conduzir o aluno a refletir, para que a própria 
criança faça suas reformulações e atinja de maneira significativa o seu 
aprendizado. Portanto, ensinar por meio de jogos é um caminho para 
o professor aplicar aulas mais interessantes, descontraídas e dinâmicas.

Considerando o papel do professor nas dinâmicas de 
alfabetização e letramento, pode-se dizer que a metodologia utilizada 
no desenvolvimento das aulas ministradas são de suma importância 
para evolução da turma no cotidiano escolar, evidenciando desta 
forma a percepção do professor mediador buscar maneiras lúdicas de 
aprendizagem.

Mediante a realização dos jogos e brincadeiras, a criança constrói 
suas próprias ideias sobre o mundo que está a sua volta, refletindo, 
com isso, seu desenvolvimento psicológico e cognitivo. A utilização de 
jogos e brincadeiras, em uma visão pedagógica estimula o crescimento 
psicomotor, emocional, afetivo, cognitivo, entre outras áreas de 
aprendizagem.

O assunto tratado neste artigo se dá a partir de inquietações 
por observar no cotidiano da escola como acontece o processo de 
alfabetização nas turmas de 1º e 2º Ano de uma Escola Estadual de 
Educação Básica.

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar como se 
constrói o processo de alfabetização e letramento e quais os desafios 
encontrados pelas docentes nos Anos Iniciais e como objetivos 
específicos identificar quais as metodologias utilizadas pelos docentes, 
refletir sobre as dificuldades que as docentes enfrentam e investigar 
quais os saberes docentes estão presentes no processo.

De acordo com conceitos estudados de alguns autores como 
Soares (2000), Fail (1990), Pillar (1993), Grossi (1990), percebeu-
se que alfabetização consiste na ação de alfabetizar, de ensinar a ler e 
escrever palavras e textos que circulam na nossa sociedade. Sendo assim, 
o ingresso no Ensino Fundamental é um momento de transição na vida 
da criança, trazendo-lhe muitas novidades e desafios, que devem ser 
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vividos com alegria e tranquilidade.

2 Metodologia

Fachin (2005, p. 139) define pesquisa como:

[...] um procedimento intelectual. É que o pesquisador  adquire 
conhecimentos por meio da investigação de uma realidade e da 
busca de novas verdades sobre um fato (objeto, problema). Com 
base em métodos adequados e técnicas apropriadas, o pesquisador 
busca conhecimentos específicos, respostas ou soluções para o 
problema estudado.

A Escola Estadual de Educação Básica, onde se deu a pesquisa 
é parte integrante da 9ª Coordenadoria Regional de Educação de Cruz 
Alta/RS. A escolha da escola foi feita por conveniência e também por 
contemplar o problema de pesquisa, contando com a colaboração das 
docentes do turno da tarde que atuam junto às turmas de 1º e 2º Ano 
dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. O quadro atual de docentes 
exerce suas atividades no turno da tarde junto à escola escolhida para a 
aplicação da pesquisa, sendo assim foram identificadas como Docente 
A e Docente B.

Foi utilizado como instrumento de pesquisa para a coleta 
dos dados questionários abertos do tipo descritiva e qualitativa. Para 
Brandão (2003, p. 10), a pesquisa qualitativa “é uma sequência de 
reflexões e de relatos a respeito de experiências vividas pelo pesquisador 
em meio a outras pessoas”.

As perguntas distribuídas para as professoras foram abertas para 
que as respostas favorecesse a visão do grupo estudado. O questionário 
apresentado foi composto por seis perguntas que foram mantidas em 
fiel ortografia.

Os dados qualitativos serão analisados através de Análise de 
Conteúdo a partir de categorias pré-definidas conforme Matriz de 
Análise. Segundo Bardin (2011, p. 15 apud SANTOS, 2012), a Análise 
do Conteúdo é um conjunto de instrumentos de cunho metodológico 
em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e 
continentes) extremamente diversificados.

No decorrer serão mostrados fatos reais onde todas as etapas 
éticas para a coleta de dados foram respeitadas e solicitadas com prévia 
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autorização até os cuidados e respeito com os dados coletados em relação 
ao sigilo da identidade das participantes e reescrita das respostas.

3 Resultados e discussões

3.1 Alfabetização

Desde os primórdios da humanidade, as ações e produções 
exercidas pelo homem tendem a referir-se, de alguma forma a relações 
de linguagem. Através dos sons, dos gestos nos desenhos, pode-se dizer 
que se iniciou um processo de linguagem. De acordo com Moll (1990, 
p. 63):

A escrita origina-se quando o homem, pelas necessidades, aprende 
a comunicar seus pensamentos, atos e sentimentos, por meio de 
signos. A escrita assume uma função de registro de fatos, ideias, 
descobertas, que vai permitindo ao homem equacionar problemas 
imediatos e guardar sua própria história.

Nesta perspectiva podemos dizer que a palavra alfabetizar, 
segundo Soares (2000, p. 31) “é tornar o individuo capaz de ler e 
escrever”. Neste mesmo contexto caracteriza a palavra alfabetização 
como sendo “a ação de alfabetizar, de tornar alfabeto”.

O conceito de alfabetização chama atenção não apenas pelo ato 
de ler e escrever (codificar e decodificar), mas, na prática social, onde 
ler e escrever é necessário. Soares (2000, p. 47) define a alfabetização 
como: “ação de ensinar/ aprender a ler e escrever”.

A alfabetização é um processo fundamental para a vida do aluno 
não somente para o ambiente escolar, mas também para sua vida fora da 
escola, é uma das etapas mais importantes do ensino-aprendizagem no 
qual o aluno aprende a ler e escrever e assim dar continuidade em suas 
vivencias. Seguindo nesse contexto podemos destacar um dos objetivos 
do Ensino Fundamental, de acordo os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (1997, p. 69) indicam que os alunos sejam capazes de:

Utilizar as diferentes linguagens - verbal, matemática, gráfica, 
plástica e corporal - como meio para produzir, expressar e 
comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções 
culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a 
diferentes intenções e situações de comunicação.
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Principalmente nos primeiros Anos do Ensino Fundamental, 
as atividades devem estimular produções culturais para maior 
entendimento dos níveis de alfabetização. Sendo assim de acordo 
com Grossi (1990), as atividades ligadas às artes plásticas tem papel 
relevante no nível de alfabetização, já que estas podem ser consideradas 
um incentivo no processo. Pillar (1993, p. 32), também evidencia que:

O desenho possibilita à criança, ao se expressar um contexto 
significativo com representações gráficas de objetos e construir sua 
organização em relação aos meios bidimensionais. É a expressão 
do próprio “eu” da criança através da seleção, identificação e 
organizações das suas ações no plano da representação mental. 
Com isso e através disto, ela  desenvolve representações de cor, 
forma e espaço em relação ao grafismo.

Quando a criança começa o processo de alfabetização, inicia 
percebe-se nelas a curiosidade e a disposição para aprimorar escrita e 
leitura, desta forma esse é o momento em que o docente deve estimulá-
las para o hábito da escrita, junto com o contato com livros de seu 
interesse. Uma das sugestões é que o professor leia em voz alta para seus 
alunos diariamente, histórias, poemas, notícias de revistas e jornais que 
fazem parte do cotidiano dos educandos.

De acordo com Fail (1990, p. 98), “para fixar a escrita é 
importante lembrar que a criança deve saber o que está escrevendo e o 
porquê da atividade. É absolutamente necessário que as palavras, frases 
ou textos sejam significativos e pertinentes a um tema gerador.”

Na perspectiva de Valle (2011), “é importante salientar que cada 
método de alfabetização se constrói com base em duas concepções: 
quanto ao que é linguagem e a forma como a criança aprende. A escolha 
entre um ou outro método em nosso país é decorrente das concepções 
históricas em destaque em um determinado tempo histórico”. Neste 
panorama, quanto aos métodos de alfabetização, a Docente A “identifica 
que utiliza o método fônico” e a Docente B salienta que:

Busca valorizar o educando como um todo. Desenvolvendo uma 
prática educativa voltada a observação do aluno, respeitando suas 
necessidades, interesses, nível de desenvolvimento (cognitivo, 
afetivo e psicomotor), pois cada criança é única e traz consigo 
suas experiências e o universo social da qual é fruto. É nessa 
perspectiva que posiciona-se, buscando estabelecer em sala de 
aula, uma relação afetiva, proporcionando um ambiente que 
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favoreça a troca de experiências e a cooperação. Desenvolvendo 
um planejamento de acordo com o nível de desenvolvimento do 
educando. Buscando valorizar seu contexto social, conhecimento 
e a realidade do seu dia a dia.

A fala da Docente B vem ao encontro das colocações da Base 
Nacional Comum Curricular (2018 p. 58/59) no que diz respeito à 
etapa do Ensino Fundamental. Podemos destacar que:

As características dessa faixa etária demandam um trabalho 
no ambiente escolar que se organize em torno dos interesses 
manifestos pelas crianças, de suas vivências mais imediatas para 
que, com base nessas vivências, elas possam, progressivamente, 
ampliar essa compreensão, o que se dá pela mobilização de 
operações cognitivas cada vez mais complexas e pela sensibilidade 
para apreender o mundo, expressar-se sobre ele e nele atuar.

É de grande importância que o professor dos Anos Iniciais 
tenha um real compromisso para com o processo de alfabetização, 
dedicando-se e aprofundando-se em conhecimentos metodológicos 
da alfabetização, levando, com isso seu educando a uma aprendizagem 
significativa.

De acordo com Grossi (1990, p. 32) destaca que “a didática 
no nível pré-silábico se caracteriza pela criação de um ambiente rico 
de materiais e de atos de leitura e de escrita”. Destaca também que 
neste nível se deve compreender três grandes tipos de atividades, “a 
memorização global de palavras, muito especialmente o próprio nome 
do aluno; a vinculação do objeto ou da figura com a palavra escrita; 
análises não-silábicas.” (GROSSI, 1990, p. 38)

Grossi salienta (1990), a passagem do educando do nível pré-
silábico para o nível silábico permeia a estabilidade do primeiro nível 
no que diz respeito à escrita da palavra, isto é a constatação de que uma 
palavra é escrita sempre da mesma forma com ordem de letras. Grossi 
(1990, p. 69) ressalta, ainda sobre nível silábico, que:

O nível silábico é um momento especialmente propício à escrita, 
porque a hipótese de que cada silaba pode ser escrita por uma 
letra é a solução incompleta para explicar o sistema que estrutura 
nossa língua escrita, mas  que satisfaz a criança naquele momento. 
Por isso, dizemos que escrever no nível silábico é uma maneira 
de “curtir” a nova fórmula encontrada pela criança de entrar no 
mundo da escrita.
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Já o nível alfabético, segundo Grossi (1990 p. 23), “trata-se do 
chamado “estalo” da alfabetização, o marco altamente significativo do 
ingresso no cerne do nosso sistema de escrita – a constituição alfabética 
de sílabas.” Para Grossi (1990, p. 23):

[...] a fonetização das sílabas não é instantânea e definitiva. O 
aluno começa a escrever alfabeticamente algumas sílabas e, 
para a escrita de outras, permanece silábico. Às vezes, há razões 
lógicas por trás deste comportamento. Uma delas é porque certas 
letras, pelo seu nome, podem ser consideradas como uma sílaba 
completa como, por exemplo, “ge” em gelo, que ele escreve “glo”; 
ou “q” em querida, que ele escreve “qrida”.

Diante desse fato, o aluno procura fazer relações do som de cada 
sílaba para, posteriormente expressar através da escrita determinada 
palavra. Entretanto, o ingresso neste nível vai além de apenas escrever 
palavras, mas deve ser acompanhado pela apropriação das formas 
ortográficas da Língua Portuguesa. Para isso, é necessário que, 
constantemente, seja praticado o ato da leitura.

Neste embasamento, norteando algumas dificuldades que as 
Docentes A e B consideram no processo de alfabetização e letramento, 
podemos destacar a fala da Docente A que considera que a “maioria 
da turma está no mesmo nível, já estão lendo, escrevendo palavras, 
frases e calculando, adição e subtração simples. Os alunos que não 
estão acompanhando apresentam algum tipo de problema como: 
imaturidade, hiperatividade, déficit de atenção.”

Para amenizar esta problemática, segundo Fail (1990), o 
professor deve selecionar criteriosamente os temas que vai trabalhar 
com seus educandos. Fail (1990, p. 143) destaca, ainda, que:

[...] é preciso que o professor explore ao máximo o espaço da sala 
de aula, pátio da escola, bairro e todos os recursos que o meio 
oferece. O professor deve sair com seus alunos, deixar que eles 
constatem por si próprios os fatos. Faz um trabalho integrado, o 
professor que permite seus alunos observar, classificar, selecionar, 
conceituar e generalizar através de atividades práticas. Uma 
determinada ideia deve ser explorada em todos os seus sentidos e 
ser lançada sempre que envolvida numa situação problema.

Nesse sentido, o professor deve, constantemente, proporcionar 
momentos agradáveis para que aconteça o progresso de seus alunos. 
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Grossi (1990) enfatiza que, para acontecer essa mudança, é necessário 
um enorme empenho para a implantação de métodos que priorizem 
o brincar. Assim, esse comportamento do professor acenará para uma 
eficácia significativa nos resultados.

Ainda destacando as dificuldades, a Docente B ressalta que 
“a principal dificuldade que percebe é o retorno das famílias na 
aprendizagem do educando. O acompanhamento diário, fazer os temas, 
olhar os cadernos, ler com os filhos. Ter um maior envolvimento escola 
e família. Claro que tem muitos pais que participam, mas o aluno que 
mais necessita de ajuda não tem o retorno familiar, para um melhor 
andamento no processo ensino aprendizagem”.

Na verdade, o mais importante na arte da alfabetização não é 
o método e, sim, a maneira de conduzir o processo, ficar atento às 
dificuldades dos alunos com intuito de dissipar dúvidas e anseios dos 
alunos. Momentos de criatividade, expressão e imaginação contribuem 
de maneira significativa no desenvolvimento de muitas capacidades e 
habilidades. Partindo disso, a criança interioriza as relações existentes 
no mundo para se constituir como ser ativo.

3.2 Ludicidade no processo de alfabetização

A utilização do lúdico, no processo de alfabetização, auxilia 
os docentes em sua prática, agindo como elemento dinamizador da 
proposta pedagógica e, ao mesmo tempo proporciona aos educandos 
uma aprendizagem mais prazerosa, dinâmica e significativa.

O processo de alfabetização não é apenas ensinar a ler e escrever, 
significa orientar o aluno para o domínio da tecnologia da escrita, 
significa levá-lo ao exercício das práticas sociais de leitura e de escrita, a 
alfabetização, no que diz respeito a atribuir sentido à palavra, se dá nos 
primeiros anos do Ensino Fundamental.

Quanto à utilização de material lúdico durante as aulas, ambas 
as Docentes destacam que “sim fazem uso”. A Docente A caracteriza 
que “utiliza jogos de alfabetização, histórias, músicas, parlendas, 
quadrinhos”.

Rallo e Quevedo (1993) destacam a utilização do jogo da 
memória no processo de alfabetização, já que através dele pode se 
trabalhar determinada letra, sílaba, palavra ou frase. Por meio deste 
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jogo, a criança amplia seu universo de palavras e também pode utilizar 
seus esquemas de assimilação ao identificar os pares e suas semelhanças.

A alfabetização e o lúdico são inseparáveis. O ambiente lúdico é 
o mais propício para a aprendizagem e produz verdadeira internalização 
da alfabetização e do letramento. O brincar pedagogicamente deve estar 
incluído no dia-a-dia das crianças. Dessa forma, será proporcionado 
o desenvolvimento das capacidades cognitivas, motora, afetiva, ética, 
estética, de relação interpessoal e de inserção social e a aprendizagem 
específica da alfabetização.

A Docente B caracteriza a “utilização do lúdico como ferramenta, 
proporcionando momentos de recreação através de jogos e brincadeiras, 
provendo a interação e a socialização das crianças. Brincando 
experimentam sentimentos (amor, proteção, união), curiosidades, 
descobertas. Faz uso de muitas brincadeiras que envolvam o movimento 
corporal, lateralidade, coordenação motora fina e ampla. E o recurso do 
PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) o qual tem 
uma caixa com vários jogos pedagógicos de alfabetização”.

Ao brincar, a criança tem a possibilidade de conhecer seu próprio 
corpo, o espaço físico e social. Brincando, a criança tem oportunidade 
de aprender conceitos, regras, normas, valores e também conteúdos 
conceituais, atitudinais e procedimentos nas mais diversas formas de 
conhecimento.

As docentes destacam também algumas dificuldades enfrentadas 
no processo de realização de atividades lúdicas. A  Docente  A  enfatiza  
a  “dificuldade  em envolver todos os alunos, em despertar o interesse 
de alguns”. Seguindo essa colocação de acordo com Rallo e Quevedo 
(1993, p. 35):

O jogo em sala de aula é uma ótima proposta pedagógica, porque 
propicia a relação entre parceiros e grupos, e, nestas relações, 
podemos observar a diversidade de comportamentos das crianças 
para construir estratégias para a vitória, como também as relações 
diante da derrota.

Almeida (2003, p. 46) afirma que “experimentando, vendo, 
manipulando as coisas, a criança descobre a possibilidade de dar forma 
ao mundo de acordo com suas impressões, passando não só a evocar 
e registrar fatos na memória, mas a recriá-los”. O lúdico, enquanto 
promotor da aprendizagem e do desenvolvimento, deve ser considerado 
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como um importante aliado para o ensino, os jogos e brincadeiras são 
excelentes oportunidades de mediação entre o prazer e o conhecimento.

A Docente B ressalta que “na faixa etária em que seus alunos se 
encontram entre 7 e 8 anos, não encontra dificuldades para envolvê-
los nas atividades lúdicas, pois isso ainda desperta o interesse dos 
educandos. Acredita que nas turmas com mais idade já fique mais 
complicado desenvolver atividades lúdicas, tanto pela idade como pelos 
recursos tecnológicos que muitas vezes chamam mais atenção”.

O brinquedo é um objeto com um contexto lúdico, que, no ato 
de brincar e interagir, desperta na criança, a criatividade, a imaginação, 
o faz de conta, voltados especialmente para o lazer, possibilitando o 
divertimento e, ao mesmo tempo desenvolvem diversas aprendizagens 
relevantes no desenvolvimento subjetivo da criança, bem como na 
sua vida social. Para Piaget (1978, p. 63), “o brincar oferece a criança 
a oportunidade de assimilar o mundo exterior às suas próprias 
necessidades. O brinquedo é o mediador que possibilita à criança 
experimentar e representar situações da vida real e concreta ao seu nível, 
do tamanho de sua compreensão”.

Os brinquedos são essenciais para o crescimento e a educação 
da criança, por propiciar o desenvolvimento simbólico, estimular a sua 
imaginação, a sua capacidade de raciocínio e a sua autoestima. O ato de 
brincar, em si, geralmente, não exige um brinquedo, que seja um objeto 
tangível, pode acontecer como jogos simbólicos de faz- de-conta. Na 
escola, os brinquedos, brincadeiras, jogos instigam o enriquecimento 
da mente e do corpo.

A escola, sendo um dos meios vivenciados pela criança, 
precisa fazer com que a aprendizagem ocorra de forma lúdica e que 
as brincadeiras façam parte do cotidiano escolar. É necessário que 
os educadores compreendam a importância dos jogos, brinquedos 
e brincadeiras como condição essencial para o desenvolvimento da 
criança e uma ferramenta indispensável na prática educativa. Neste 
contexto, Maluf (2012, p. 30) considera que:

A brincadeira precisa se fazer presente de forma especial na 
prática pedagógica, pois pode-se afirmar que o brincar, enquanto 
promotor da capacidade e potencialidade da criança , deve ocupar 
um lugar especial na prática pedagógica , tendo como espaço 
privilegiado a sala de aula. A brincadeira e o jogo precisam vir à 
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escola.

Vygotsky (1998) destaca o papel do ato de brincar na constituição 
do pensamento infantil, pois é brincando, jogando, que a criança 
revela seu estado cognitivo, visual, auditivo, tátil, motor, seu modo de 
aprender e entrar em uma relação cognitiva com o mundo de eventos, 
pessoas, coisas e símbolos. Deixar com que a criança brinque nunca 
será perda de tempo, porque quando ela está brincando desenvolve 
também o aspecto emocional, social, cognitivo e motores, em que a 
criança mostrará sua criatividade e imaginação.

O brinquedo é a oportunidade de ampliar, é brincando que a 
criança descobre, inventa, experimenta, aprende e confere habilidades. 
Além de estimular a curiosidade, a autoconfiança e a autonomia, 
proporcionam o desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da 
concentração e da atenção.

3.3 Formação docente

De acordo com Pimenta e Lima (2005/2006), o exercício de 
qualquer profissão é prático, no sentido de que se trata de aprender a 
fazer ‘algo’ ou ‘ação’. A profissão de professor também. E o modo de 
aprender a docência, conforme a perspectiva da imitação será a partir 
da observação, reprodução e, às vezes, da reelaboração dos modelos 
existentes no cotidiano pedagógico, consagrados como bons. Na 
concepção de Pimenta e Lima (2005, p. 08) no que se refere à profissão 
professor:

O exercício de qualquer profissão é técnico, no sentido de que 
é necessária a utilização de técnicas para executar as operações e 
ações próprias. O professor também. No entanto, as habilidades 
não são suficientes para a resolução dos problemas com os quais 
se defrontam, uma vez que a redução às técnicas não dá conta do 
conhecimento científico nem da complexidade das situações do 
exercício desses profissionais.

A troca de saberes com outros docentes de sua escola e a 
utilização de manuais didáticos, juntamente com a interação com os 
alunos e a realização de cursos e o confrontamento diário com situações 
de conflitos sociais dentro dos ambientes escolares resultam na 
aprendizagem do sujeito como ser professor (ROMANOWSKI, 2007). 
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Romanowski (2007, p. 17/18) destaca ainda que:

O ensino está diretamente relacionado à aprendizagem; o 
professor ensina se os alunos aprendem. Só aprendemos o que 
não sabemos, e isso é um desafio constante para o professor, que 
deve estar atento para perceber o que seus alunos não sabem, 
não compreendem, e, ao mesmo tempo, articular com o que os 
alunos sabem, favorecendo a significação da aprendizagem tanto 
individualmente, como socialmente. A ambivalência do ato de 
ensinar é constante, pois o professor também pode aprender 
quando ensina, é um processo de interação coletiva.

As Docente A e B colocam que os saberes docentes integram 
o cenário da profissão professor e evidenciam, desta forma qual, a 
importância quanto à docência ligada a alfabetização e letramento. A 
Docente A salienta que considera “importante o professor estar sempre 
lendo e buscando conhecimento e uma nova forma de auxiliar os 
alunos nas dificuldades de apropriação da leitura e escrita”. A Docente 
B enfatiza que:

Acredita muito na importância da formação do educador 
(faculdade, cursos, pós-graduação, uso de novas tecnologias), mas 
acima de tudo é necessário ter uma relação pedagógica voltada 
nas necessidades do educando. Ter sensibilidade, afeto como 
eixo norteador das práticas pedagógicas. Valorizando a bagagem 
de experiências e situações vividas por eles. Um planejamento 
flexível e dinâmico voltado as necessidades das crianças.

Para Romanowski (2007, p. 16), “o processo de constituição 
da identidade profissional é de desenvolvimento permanente, coletivo 
e individual, no confronto do velho com o novo, frente aos desafios 
de cada momento sociohistórico”. Desta forma, podemos destacar a 
importância da formação continuada que o professor deve manter na 
sua atuação docente.

Ambas as Docentes salientam que, como formação continuada, 
“participaram do programa PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização 
na Idade Certa), oferecido aos professores pelo governo federal.”

A profissão professor enfrenta diariamente desafios nos ambientes 
escolares, sejam eles de nível Fundamental, Médio até mesmo, no Ensino 
Superior, a “reciclagem” de aprendizagem deve caminhar junto com a 
tecnologia que hoje está presente em todos os ambientes. O docente 
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precisa estar atento e caminhar junto com o momento histórico em que 
está inserido, evitando ficar preso a metodologias de ensino defasadas 
e que, muitas vezes, não atendem as necessidades de seus alunos como 
seres pensantes dentro de uma sociedade.

4 Considerações finais

Finaliza-se com a percepção de que a Educação nos Anos Iniciais 
é onde se consolidam o gosto do educando em aprender e descobrir novas 
vivencias, mas, para isso, é preciso que os docentes que contemplam 
essa etapa de ensino tenham consciência da sua importância e mostrem 
um mundo lúdico e cheio de descobertas ampliando as possibilidades 
de aprendizagens dos alunos.

Algumas das metodologias utilizadas pelas docentes pesquisadas 
vem ao encontro das teorias estudadas durante a formação acadêmica 
referenciadas por Soares (2000), Fail (1990), Pillar (1993) e Grossi 
(1990). São metodologias que tem como proposta ampliar o 
conhecimento dos alunos com aulas construídas dia após dia, sem um 
planejamento fixo, mas, sim, podendo ser construído junto com os 
alunos acompanhando seu nível de desenvolvimento contemplando 
cada um com sensibilidade para caracterizar as dificuldades dos 
educandos.

As metodologias lúdicas fazem parte do cotidiano das docentes 
pesquisadas, uma vez que fazem uso de contação de histórias, manuseio 
de livros indicados à idade, também a utilização de dinâmicas e 
brincadeiras que contribuem para a socialização da turma e uma 
aprendizagem de forma diferenciada da convencional apenas copiando 
o que já está pronto. As docentes caracterizaram a importância da 
formação continuada como forma de atualização e agregação de novos 
conhecimentos, trazendo sempre esse novo para dentro da sala de aula 
como forma de ajudar seus alunos nas suas dificuldades que, nesta etapa 
de ensino, podem ser acompanhadas de muitas dúvidas e curiosidades.

Os profissionais da educação, ainda mais os professores 
alfabetizadores, precisam acima de tudo, ter amor pela sua profissão, 
pois algumas das dificuldades que podem encontrar ao longo da sua 
trajetória como docentes são dificuldades em avançar com os conteúdos, 
sabendo que os educandos, muitas vezes, vêm de uma realidade onde 
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a educação não é valorizada dentro de seus lares. O apoio das famílias, 
nesse processo, também é considerado de fundamental importância, 
uma vez que necessitam de incentivo não apenas na escola, mas ainda 
de seus familiares que são, do ponto de vista do educando, seu exemplo 
e porto seguro.

Considerando a temática estudada, pode-se dizer que as 
inquietações e anseios das docentes que contribuíram para a pesquisa 
podem ser definidas a partir do desenvolvimento e interesse de seus 
educandos partindo de uma perspectiva de troca de saberes, já que 
nos primeiros Anos do Ensino Fundamental é que se consolidam 
experiências levadas para o resto da vida acadêmica dos alunos.

Referências

ALMEIDA, Paulo Nunes de. Educação lúdica: técnicas e jogos 
pedagógicos. 11. ed. São Paulo: Loyola, 2003.

BRANDÃO, C. R. A pergunta a várias mãos: a experiência da 
pesquisa no trabalho do educador. São Paulo: Cortez, 2003.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. 2018. Disponível 
em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_
EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 2019.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 
curriculares nacionais: introdução aos parâmetros curriculares 
nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997. Disponível em: http://portal.
mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf. Acesso em: 2019.

FAIL, Iselda Terezinha Sausen. Alfabetizando: um desafio para um 
novo tempo.  12. ed. Petrópolis: Vozes. 1990.

FACHIN, Odilia. Fundamentos de metodologia. São Paulo: Saraiva, 
2005.

GROSSI, Esther Pillar. Didática da alfabetização. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1990. Conteúdo: v. 1. Didática do nível pré-silábico. v. 2. 
Didática do nível silábico. v. 3. Didática do nível alfabético.

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf


  103
Formação de Professores em Serviço - PARFOR E UNICRUZ

MALUF, Ângela Cristina Munhoz. Brincar: prazer e aprendizado. 8. 
ed. Petrópolis: Vozes, 2012.

MOLL, Jaqueline. Alfabetização possível: reinventando o ensinar e o 
aprender. Porto Alegre: Mediação,1990.

PIAGET, Jean. Formação do símbolo na criança: imitação, jogo e 
sonho, imagem e representação. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio 
e docência: diferentes concepções. Revista Poíesis, v. 3, n. 3 e 4, p. 
5-24, 2005/2006.

PILLAR, Anelice Dutra. Fazendo ates na alfabetização. Porto 
Alegre: Kuarup, 1993.

RALLO, Rose Mary de. QUEVEDO, Zeli Rodrigues. A magia dos 
jogos na alfabetização. Porto Alegre: Kuarup, 1993.

ROMANOWSKI, Joana Paulin. Formação e profissionalização 
docente. Curitiba: Ibpex, 2007.

SANTOS, Fernanda Marsaro dos. Análise de conteúdo: a visão de 
Laurence Bardin. Revista Eletrônica de Educação. São Carlos, SP: 
UFSCar, v. 6, no. 1, p. 383-387, maio. 2012. Disponível em: http://
www.reveduc.ufscar.br. Acesso em: 2019.

SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2000.

VALLE, Luciana de Luca Dalla. Metodologia da alfabetização. 
Curitiba: Ibpex, 2011.

VYGOTSKY, Lev Semyonovich Vygotsky. Alexander Romanovich 
Luria, Alex N. Leontiev; tradução de: Maria da Pena Villalobos. 
Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo: Ícone, 
1998.

http://www.reveduc.ufscar.br/
http://www.reveduc.ufscar.br/




Capítulo 6

EDUCAÇÃO DO CAMPO: O QUE PRECISAMOS 
COMPREENDER?

Márcia Regina Hamester de Campos1

Rosane Rodrigues Felix2

1 Considerações iniciais

Considerando a amplitude da temática central “Educação 
do campo”, o estudo foi concentrado a partir da Lei de 

Diretrizes e bases da Educação Nacional - LDBEN Nº 4024/1961, 
dando ênfase ao Decreto Nº. 7.352 de 4 de novembro de 2010, que 
dispõe sobre a política de educação do campo, esclarecendo para os 
fins deste estudo: o que é educação do campo? quem é a população do 
campo? Quais são os princípios norteadores da educação do campo? 
Estas questões ampliam a visão à construção do projeto político 
pedagógico e, apontam indicativos para continuação dos estudos na 
área da educação do campo.

A motivação para escolha do tema partiu das experiências pessoais 
e profissionais. Em 1982, ainda muito jovem sonhadora e apaixonada, 
aos dezesseis anos contraí matrimônio indo fixar moradia no meio 
rural. A labuta diária, com plantio de alimentos para subsistência e 
constituição da renda provinda da produção leiteira foi ampliada com 
a venda de queijo, ovos e verduras. A chegada dos filhos e ausência de 
escola no meio rural influenciou no retorno à cidade. Foi um tempo de 
trabalho, aprendizagem e criação de vínculos com um contexto que até 
hoje influencia percepções e ações.

Além dos filhos iniciarem a escolarização, eu também retornei 
e realizei o sonho do magistério frequentando o Curso Normal. Com 

1 Acadêmica do Curso de Pedagogia da Universidade de Cruz Alta. hamester111@
hotmail.com

2 Mestre. Orientadora, professora do Curso de Pedagogia da Universidade de Cruz 
Alta. rfelix@unicruz.edu.br
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esta exposição inicial demostra-se fatores do êxodo rural, realidade 
vivenciada por muitas famílias na década de 80-90. A situação mudou 
com a partilha de herança por falecimento de familiares, o que mais uma 
vez, nos levou a reestabelecer os vínculos com o contexto rural, mas em 
outra perspectiva, ou seja, com a divisão da propriedade e necessidade 
de recursos a terra foi vendida o que culminou com o novo projeto 
familiar: ingressar no Movimento Terra, Escola e Moradia, instaurado 
em Cruz Alta a porta de oportunidade visualizada.

No acampamento, o debate sobre a importância da escola fora 
prioridade. Foram acampamentos e acampamentos, digo, de um lugar 
para o outro, movimentos que fortaleciam sonhos e esperanças pela 
posse da terra chegada em 2015. De 2011 até o presente momento em 
processo de conclusão do Curso de Pedagogia, modalidade PARFOR na 
Universidade de Cruz Alta desenvolvi a profissão docente em diferentes 
contextos, escola em periferia, escola do campo. Ao fazer-se conhecer 
por esta trajetória que delimitamos o tema do trabalho de conclusão 
como foco a educação do campo.

As questões que nortearam este estudo foram: De qual campo 
estamos falando ao nos referirmos à educação do campo? Quem vive 
neste campo? O objetivo geral foi compreender o que é a educação do 
campo e identificar quem são os povos do campo, a fim de analisar 
a importância do projeto político pedagógico. Especificamente, visou 
contextualizar marcos legais da educação do campo, com ênfase em 
determinados períodos, respondendo aos conceitos e princípios por 
uma educação do e no campo. A pesquisa bibliográfica baseou-se em 
autores de referência na área de educação, educação do campo e projeto 
político pedagógico.

Destacam-se suscintamente as legislações que pactuaram 
as especificidades da educação do campo ao longo da trajetória da 
educação Brasileira. Para tanto, cabe salientar que a educação rural 
sofreu influência da oligarquia agrária e foi relegada a planos inferiores 
por muito tempo. Segundo Leite (2002, p. 29), havia uma expressão 
conhecida popularmente: “gente da roça não carece de estudos”. “Isso é 
coisa de gente da cidade” e, complementa o mesmo autor, “o ruralismo 
contou também com o apoio de alguns segmentos das elites urbanas, 
que viam na fixação do homem do campo uma maneira de evitar a 
explosão de problemas sociais nos centros citadinos”.
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A criação da Lei N.º 4.024/61 - Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação não contemplou as especificidades da educação rural, 
delegando aos municípios a sua estruturação. Nesta década a 
efervescência ao debate da educação das classes populares dá espaço 
às construções iniciais do que veio a definir-se como nova proposta de 
educação popular, tendo Paulo Freire como referência.

Conforme abordam Rosa & Caetano (2008, p. 23) “a educação 
rural era predominantemente vista como algo que atendia a uma 
classe da população que vivia num atraso tecnológico, subordinado, a 
serviço da população dos centros urbanos”. Fica evidente que não havia 
preocupação com o contexto e suas particularidades, tampouco com a 
cultura, os saberes e experiências dos sujeitos do campo, portanto fora 
da realidade, criando um imaginário que projetou o meio urbano como 
única perspectiva de progresso econômico e de ensino como um todo. 
Para Santos (2018, p. 189),

a educação rural se norteava por interesses econômicos e 
ideológicos, primando, assim, não em garantir uma educação de 
boa qualidade aos trabalhadores do meio rural, mas qualificá-los 
para uma permanência obediente, mesmo em condições adversas, 
visto que não havia investimentos públicos para melhorar a vida 
nesse território.

A mudança frente ao cenário da educação rural foi provocada por 
debates realizados por muitos movimentos sociais que se articularam em 
defesa de uma educação diferenciada para o meio rural. Cabe salientar a 
importância da educação popular, especialmente a educação freireana, 
como impulsionadora dos debates e enfrentamentos sociocultural, ético 
e político que lutava pela autonomia e emancipação dos oprimidos. 
(OLIVEIRA, 2015)

Na década de 1980 nasce um movimento de organização na 
América Latina - o MST - Movimento Sem Terra. Este movimento 
propiciou a construção coletiva junto aos demais movimentos 
vinculados à igreja, aos estudantes e ao campo e, além do debate pela 
reforma agrária o contrapondo à educação rural por uma educação no e 
do campo obteve maior ênfase. Para Caldart (1997, p. 157),

vincular a educação a uma questão social relevante como é hoje 
a questão agrária é comprometê-la, na teoria e na prática, com a 
construção de alternativas para a melhoria da qualidade de vida 
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do povo. Isto não representa, pois, uma preocupação apenas de 
imediato e apenas com os sem-terra.

Conforme o artigo 205 da Constituição Federal, promulgada em 
1988, a educação é direito de todos independente de qual contexto os 
sujeitos residem ou vivem. A partir da década de 1990, principalmente 
com a realização da 1ª Conferência Nacional Por Uma Educação do 
Campo, que culminou num marco importante no Brasil, passou-se a 
pensar o campo e a educação enquanto espaço social, além do que o 
Estado preconizava como educação rural influenciada pela urbanização 
de fins do século XIX e do século XX (CALDART, 2004).

Do ruralismo pedagógico à educação do campo, dos cenários 
de avanços, controvérsias e retrocessos, foi com a Lei Nº. 9.394/96 - 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação que trouxe as especificidades e 
singularidades, ou seja, as ideias em relação as práticas educativas na 
escola do campo, com relação à didática, a metodologia e o calendário 
escolar.

Para Arroyo, Caldart e Molina (2011, p. 11): “A educação do 
campo nasce de outro olhar sobre o campo”. Um campo devidamente 
reconhecido e considerado pelas políticas educacionais como um espaço 
democrático de inclusão social, de valorização dos saberes dos sujeitos 
coletivos de direitos, espaço sociocultural, políticos, éticos e solidários.

2 Metodologia

Optou-se pesquisa bibliográfica a partir do levantamento 
de referências já publicadas, como livros físicos, eletrônicos, artigos 
científicos. Fonseca (2002, p. 32) salienta que independente do 
trabalho científico a pesquisa bibliográfica é prioridade pois possibilita 
ao pesquisador conhecer e definir o foco dos estudos a partir do que 
já esta escrito por outros autores. “Existe, porém pesquisas científicas 
que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando 
referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações, 
ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se 
procura a resposta.”
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3 Resultados e discussões

Em atendimento aos objetivos específicos, destacam-se períodos 
e normativas importantes para compreender o que é educação do 
campo, quem são os sujeitos do campo e os desafios na construção 
do projeto político pedagógico. Em 2002 foi publicada as Diretrizes 
Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, aprovada 
pelo Conselho Nacional de Educação. As mudanças apresentadas foram 
instituídas na Resolução CNE/CEB Nº 1º/2002 e aborda:

A educação do campo passa a ser conceituada como sendo o 
exercício da cultura, das práticas sociais, que busca construir uma 
educação de qualidade resultante de políticas que valorizem os 
povos do campo, respeitando seus saberes e buscando reconhece-
los como os verdadeiros protagonistas de seus projetos de vida.

A identidade da escola do campo também é evidenciada 
claramente nas Diretrizes Operacionais para Educação Básica das 
Escolas do Campo, conforme Ministério da Educação (MEC, 2002, 
p. 37):

a identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação 
às questões inerentes a sua realidade, ancorando-se na sua 
temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória 
coletiva que sinaliza futuros, na rede de Ciência e Tecnologia 
disponível na Sociedade e nos Movimentos Sociais em defesa de 
projetos que associem as soluções por essas questões à qualidade 
social da vida coletiva no país.

O Decreto Nº. 7.352 de 4 de novembro de 2010, em seu § 
1º, parágrafo I, destaca que para os efeitos da Política de Educação do 
Campo, entende por populações do campo os seguintes sujeitos:

Os agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores artesanais, 
os ribeirinhos, os assentados e os acampados da reforma agrária, 
os trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, 
os povos das floresta, os caboclos e outros que produzam suas 
condições materiais de existência a partir do trabalho no meio 
rural.

As normativas expressam o público, os atores-sujeitos do 
campo, mas precisamos ir além desta categorização, destacando que os 
movimentos sociais procuraram ao longo do tempo, primar por uma 
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educação que respeite as diferenças sociais, econômicas e culturais, no 
contexto rural ou urbano, nas comunidades indígenas ou quilombolas, 
nos assentados nos assentamentos ou acampamentos, entre outros, a 
educação deve ser construída no coletivo sem imposição nem exclusão e 
sim liberdade e emancipação. Nesta perspectiva, dialogamos com Freire 
(2016, p. 68) por uma educação “libertadora, problematizadora”, em 
que os saberes e a construção do conhecimento provem de um ato 
recíproco entre educador e educando, ou seja na interação dialógica, 
reflexiva e crítica.

A educação do campo, conforme o mesmo decreto, em seu § 1º 
e parágrafo II que é “aquela situada em área rural, conforme definida 
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou 
aquela situada em área urbana, desde que atenda predominantemente 
a população do campo”. A determinação “educação do campo” não se 
limita apenas pela sua localização espacial geográfica, mas especialmente 
pela cultura. Conforme Caldart (2002), a população tem o direito de 
ser educado no lugar onde vive, com direito a uma educação pensada 
desde o seu lugar e com sua participação, considerando os vínculos 
culturais, os fazeres, saberes, enfim vinculada às necessidades humanas 
e sociais do coletivo.

Os decretos a seguir contribuíram com a reflexão das 
especificidades necessárias e também cumpriram com as mudanças 
no percurso da trajetória da educação do campo. Um dos traços 
fundamentais que se desenhou, conforme afirma Caldart (2004, p. 
149-150) foi:

A identidade do movimento Por Uma Educação do Campo é a 
luta do povo do campo por políticas públicas que garantam o seu 
direito à educação e a uma educação que seja no e do campo. No: 
o povo tem direito a ser educado no lugar onde vive; do: o povo 
tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com a 
sua participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades 
humanas e sociais.

Ao buscarmos a fundamentação legal da educação do campo, 
evidenciamos que no Decreto Nº. 7.352 de 4 de novembro de 2010, 
em seu § 3º “as escolas do campo e as turmas anexas deverão elaborar 
seu projeto político pedagógico, na forma estabelecida pelo Conselho 
Nacional de Educação. O Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, 
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segundo Padilha (2003, p.13) pode ser inicialmente entendido como,

[...] um processo de mudança e de antecipação do futuro 
que estabelece princípios, diretrizes e propostas para melhor 
organizar, sistematizar as atividades envolvidas pela escola como 
um todo. Sua dimensão pressupõe uma construção participativa 
que envolve ativamente os diversos segmentos escolares. Ao 
desenvolvê-lo, as pessoas ressignificam suas experiências, refletem 
sobre suas práticas, resgatam, reafirmam e atualizam valores, 
explicitam seus sonhos e utopias, demonstram seus saberes, dão 
sentido aos seus projetos individuais e coletivos, reafirmam suas 
identidades, estabelecem novas relações de convivência e indicam 
um horizonte de novos caminhos, possibilidades e propostas de 
ação.

Para Veiga (1994, p. 12), todo o projeto pressupõe mudanças, 
ou seja,

rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projeto 
significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-
se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova 
estabilidade em função da promessa que cada projeto contém de 
estado melhor do que o presente.

Ao especificar o Projeto Político Pedagógico, Veiga (1995, p. 
17) salienta:

Ao mesmo tempo em que exige dos educadores, funcionários, 
alunos e pais a definição clara do tipo de escolas que intentam, 
requer a definição de fins. Assim, todos deverão definir o tipo de 
sociedade e o tipo de cidadão que pretendem formar. As ações 
específicas para a obtenção desses fins são meios. Essa distinção 
clara entre fins e meios é essencial para a construção de projeto 
político-pedagógico.

O projeto político pedagógico de uma escola, independente do 
contexto de inserção, requer visão ampla, reflexão e identificação com 
o trabalho da escola. Desde o início do processo, quando se inicia o 
diagnóstico - sociedade - aluno - escola, se assume a construção coletiva, 
ou seja, o envolvimento de toda a comunidade escolar que, estando 
preparada, participa dos debates, da reflexão crítica, assumindo a 
corresponsabilidade, cooperação, colaboração e atitude para efetivação 
do projeto de escola, portanto, não é somente um documento, mas 
um dos instrumentos que conduzirá a proposta educacional da escola. 
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Para Veiga (1998, p. 11), “a construção do projeto político pedagógico 
requer continuidade das ações, descentralização, democratização do 
processo de tomada de decisões e instalação de um processo coletivo de 
avaliação de cunho emancipatório”.

Essa atenção em relação ao projeto político pedagógico da escola 
do campo faz-se fundamental, pois o desafio é como situá-lo, desde os 
sujeitos e o contexto na perspectiva de um projeto emancipatório de 
formação. Dalzochio (2008, p. 46) corrobora ao salientar:

Dessa maneira a escola precisa trabalhar desde o interesse á política 
a cultura e a economia dos diversos grupos de trabalhadores e 
trabalhadoras do campo, assim ela está comprometida em formar 
sujeitos que lutem para fazer a transformação não só da realidade, 
mas da sociedade, do mundo e de si mesmo, pois a escola não 
é apenas um local de transmissão de conhecimentos, mas de 
produção e sistematização.

A educação do campo precisa ser problematizada, compreendida, 
pesquisada a luz de teorias que desvelam a trajetória histórica social 
brasileira, de exclusão, autoritarismo, mazelas que permanecem até hoje, 
ficou evidente que as relações que afetam a escola, são antidialógicas. 
Freire (2002, p. 44) diz que não há educação neutra, portanto há 
posicionamentos e escolhas: “uma educação para a domesticação, para 
a alienação, e uma educação para a liberdade. Educação para o homem 
objeto ou educação para o homem- sujeito”.

A escola ao dimensionar seu olhar e seu refletir para propor 
ações educativas emancipatórias, deve considerar o que a comunidade 
escolar compreende e deseja da escola enquanto função sociocultural, 
política e ética. É comum nos depararmos com modelos ou roteiros 
pré-definidos por gestores (aqui se entende dos diferentes âmbitos: 
interno ou externo à escola), incluindo descrição de problemáticas ou 
mazelas da educação num sentido amplo desconsiderando o que é a 
realidade do seu próprio contexto.

A educação do campo portanto, precisa ser problematizada, 
compreendida, pesquisada, estudada a luz teórica também da pedagogia 
freireana, pois claramente o pensamento de Freire é um legado para a 
humanidade. Para Freire apud Saul (2012, p. 9) “sem sonhos não há 
vida, sem sonhos não há seres humanos, sem sonhos não há existência 
humana.” Em 2012 o reconhecimento de Paulo Freire declarado 
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como “Patrono da Educação Brasileira” foi assinado como Lei Federal. 
A figura abaixo sintetiza as contribuições da pedagogia freireana em 
relação ao projeto político pedagógico:

Fonte: Saul (2012, p. 7).

A análise da figura apresenta um indicativo da necessidade de 
problematizar e aprofundar a pedagogia freireana para olhar e pensar 
em uma educação no e do campo, como projeto de emancipação e 
transformação da sociedade.

4 Considerações finais

A escrita de um texto que se pretende finalizar possibilita refletir 
sobre os objetivos iniciais que na caminhada, evidenciam limitações e 
por isso essas considerações não são conclusivas. Há muito chão, muita 
terra, muitas sementes a serem plantadas no que julgamos ser necessário 
ao aprofundamento teórico. Enfim, Nada nunca está acabado, pois nós 
animais humanos, que nos diferenciamos dos demais animais pela fala 
e pela escrita, também nunca estamos prontos.

Pensar nessa trajetória que intencionou desvelar o que é preciso 
conhecer, para compreender e, ampliar o olhar para os desafios do ser 
docente é ter consciência do incompletude da vida humana e social, 
em especial na escola do campo é pensar no inacabamento. Conforme 
Freire (1996, p. 50-55) “aqui chegamos ao ponto de que devêssemos 
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ter partido. O inacabamento do ser ou da sua inconclusão é próprio 
da experiência vital. Onde há vida, há inacabamento. Mas só entre 
mulheres e homens o inacabamento se tornou consciente”. Portanto, 
para Freire (1996, p. 55), “ensinar exige consciência do inacabamento”.

A educação do campo não deve se distanciar desta reflexão, pois 
o caminho foi longo e com imersão dos movimentos sociais, podemos 
até ensaiar assim, movimento que problematizando o espaço-tempo, a 
cultura, as necessidades humanas e sociais referendou normativas legais 
sobre as práticas, a didática, a metodologia, o calendário da escola entre 
outros.

Mesmo que estas conquistas não tenham a efetividade sonhada 
no campo de todo o território brasileiro, o estudo desperta curiosidades 
sobre o entorno e talvez seja esse um dos indicativos para continuar 
pesquisando sobre o tema, indo além de um estudo bibliográfico. 
Como exposto nas considerações iniciais este estudo foi motivado 
pela experiência de vida e experiência profissional e tem-se a pretensão 
de continuidade, por hora os resultados evidenciaram que o modelo 
de educação rural como extensão da educação urbana perdurou por 
muito tempo, ganhando visibilidade, voz e vez a partir das ações 
dos movimentos sociais, visando contemplar as especificidades das 
populações do campo, protagonistas das mudanças e transformações na 
sociedade a partir da ressignificação da educação do campo. Concluiu-
se que a construção do projeto político pedagógico da escola do campo 
deve seguir os princípios norteadores para ampliar a visão do contexto 
como espaço democrático de construção da cidadania.

O que concluir neste momento, então? Talvez, ressaltar a 
necessidade de  compreensão, que é realmente preliminar, mas que 
desvela a importância desse pensar a educação pelo viés dos sujeitos 
que ali vivem, trabalham, têm direitos e como protagonistas: são os 
agricultores familiares, os ribeirinhos, os quilombolas, os assentados, 
as comunidades tradicionais entre tantos outros que, distantes ou no 
entorno da meio urbano saberes e fazeres que os constituem . É, também, 
com esse olhar, que a escola precisa buscar sua identidade, enquanto 
comunidade escolar ao construir seu projeto político pedagógico.

A pesquisa em educação do campo ainda requer a inserção de 
outros emas correlacionados de cunho interdisciplinar que ousamos 
indicar: a importância da agroecologia, da educação popular X educação 
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do campo, a sucessão familiar, o fortalecimento da agricultura familiar, 
são temas que a escola deve atenção histórica e urgente.
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Capítulo 7

INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA 
NA ESCOLA REGULAR

Carolina Kolinski Monteiro1

Vaneza Cauduro Peranzoni2

1 Considerações Iniciais

Não se pode comentar sobre escolaridade regular sem 
mencionarmos o fato da inclusão escolar que está cada 

dia mais presente na Educação e em todos os seus níveis de ensino, 
bem como na sociedade. A inclusão na educação de uma criança 
que apresenta deficiência requer definições de políticas públicas para 
organização do sistema e suporte para incluir em qualquer idade.

O desafio encontrado no dia a dia, para a inclusão de pessoas 
com deficiência, é encontrar na diversidade um jeito de administrar 
essas deficiências na organização de um processo político e didático, 
com qualidade para inclusão destas na sociedade e na escola regular, com 
profissionais devidamente equiparados e aperfeiçoados com formação 
especializada para tal atividade. Mostrando uma trajetória dedicada 
a esse público e valorizando a cidadania das pessoas com deficiência, 
garantindo seus direitos de serem e terem tratamento assegurado e nos 
processos de civilização em suporte educacional nas escolas regulares 
que podem e devem acolher este público com uma Pedagogia para 
ajudar a terem autonomia num futuro próximo e aprenderem a lidar 
com o presente.

Abordando o começo dos movimentos em prol de uma 
escolarização que inclua todos, leis que foram implementadas e um 
processo que assegure a participação de familiares e a comunidade na 

1  Aluna do oitavo semestre do curso de Pedagogia.
2 Professora Dra em Educação do curso de Pedagogia da Universidade de Cruz Alta 

orientadora do capítulo.
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implementação das políticas públicas que beneficiam o cidadão com 
deficiência. Surgindo como proposta de uma prática pedagógica, onde 
todos possam ter acesso e aceitação, com melhorias no ensino e respeito 
ao próximo.

2 Metodologia

Apresentando neste trabalho científico, uma abordagem 
qualitativa, que é desenvolvida com base em material já elaborado que 
conforme Gil (2002), constitui-se basicamente de livros e materiais 
de artigos científicos, buscando melhor entendimento de como foi a 
trajetória e história da conquista pelos direitos das pessoas deficientes 
num mundo que deseja a inclusão social e educacional desses indivíduos, 
um momento de buscas e aprofundamento num mundo complexo que 
é o ser humano, num apanhado sobre os principais trabalhos realizados 
na área. A pesquisa qualitativa é o tipo de pesquisa em que o pesquisador, 
além de coletar os dados, irá analisá-los. Coloca em prática e organiza 
a coleta de materiais embasada em teóricos e estudiosos do tema em 
questão, a fim de explanar os resultados encontrados e analisados.

Segundo Lakatos (2018, p.12), “a pesquisa bibliográfica é um 
apanhado geral sobre os principais trabalhos realizados, revestidos de 
importância por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes 
com o tema.” Lakatos (2018, p.63) diz que “são fontes secundárias, a 
finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que 
foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto.” Enriquecendo 
a produção científica qualitativa através de fontes consideradas 
importantes, este trabalho apresenta a análise em materiais já expostos e 
estudados por profissionais da área, que permeiam entre o começo das 
mobilizações a favor da educação especial, seus percalços e a obtenção 
das leis para um melhor acolhimento e formação do cidadão de bem.

3 Resultados e discussões

Educação inclusiva vem se tornando uma realidade que a cada 
dia desafia o sistema brasileiro de ensino, assim também as diversas áreas 
como: saúde, lazer, esportes. Neste sentido será mostrada a trajetória 
de união e força de quinze anos na luta pelos direitos das pessoas com 
deficiência junto aos seus familiares e/ou amigos, que são as pessoas 
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mais próximas e mantêm um convívio diário com suas restrições. A 
Escola enquanto grupo institucional, tem importante papel na inclusão 
de pessoas com deficiência trabalhando as suas interrelações e dando 
significado às oportunidades no processo de construção dos seus 
conhecimentos.

Falar em inclusão escolar é mostrar a trajetória e história de união, 
força e dedicação ao longo da caminhada de quinze anos até que os 
direitos em leis foram protegidos, amparando legalmente os portadores 
de deficiências através do Estatuto da Pessoa Com Deficiência, Lei 
Nº13.146, de 2015, que destaca a importância do documento para a 
percepção do ser humano em sua força e fragilidade, compreendendo 
que a diversidade é um traço para aproximar pessoas, ao invés de separá-
las.

A implantação do Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê 
e assegura serviços, acompanhamentos educacionais, médicos, 
terapêuticos, reabilitadores às pessoas, possibilitando e ofertando o 
acesso especial nas diversas áreas da sua vida, em todas as suas etapas, 
tendo seus direitos preservados.

O direito à educação é universal e, assim sendo, a pessoa 
com deficiência é também assistida. O Estado, a sua família e a 
comunidade escolar devem reservar e preservar o espaço especializado, 
garantindo e favorecendo esses serviços adequadamente, promovendo 
seu desenvolvimento. A Educação Inclusiva é uma modalidade de 
ensino não substitutiva à Educação, é uma ferramenta aliada a ela, 
disponibilizando atendimento durante sua jornada escolar.

Sassaki (1997, p.1) menciona os fatores autonomia e 
independência como essenciais para pessoas com deficiência, tendo 
elas autonomia no seu ambiente e por onde transita, automaticamente 
torna-se uma pessoa capaz e independente, mesmo que ainda necessite 
alguma ajuda. Ainda Sassaki (1997, p. 1):

O estilo de vida independente é fundamental no processo de 
inclusão, pois com ele as pessoas portadoras de deficiência terão 
maior participação de qualidade na sociedade, tanto na condição 
de beneficiários dos bens e serviços que ela oferece como também 
de contribuintes ativos no desenvolvimento social, cultual 
econômico e político da nação. Se algumas culturas simplesmente 
eliminavam as pessoas deficientes, outras adotaram a prática 
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de interná-las em grandes instituições de caridade, junto com 
doentes e idosos. Essas instituições eram em geral muito grandes 
e serviam basicamente para dar abrigo, alimento, medicamento e 
alguma atividade para ocupar o tempo ocioso.

A oferta de um sistema educacional especializado previsto no 
Cap. IV do Estatuto da Pessoa com Deficiência (2015), prevê uma gama 
de ferramentas, ofertando ao estudante com deficiência um ensino 
preferencial, com uma elaboração de planejamento com métodos 
e recursos de tecnologia assistiva. Ou seja, para isso os profissionais 
da instituição que recebe esse aluno precisa estar preparada para 
promover a inclusão deste na comunidade através de um atendimento 
em condições de igualdade, com materiais didáticos que garantam o 
seu sucesso e progresso educacional em qualquer tipo de instituição, 
pública ou privada devendo adaptar-se às necessidades dispondo de 
recursos humanos e materiais ao longo da sua vida escolar. Conforme o 
Estatuto da Pessoa com Deficiência (2015, p. 8):

O Estatuto da Pessoa com Deficiência nasceu justamente dos 
encontros e esperanças, dos anseios e sonhos de muitas vidas, das 
reflexões, do diálogo de pais e mães, filhos, irmãos, tios, avós, 
amigos, namorados que, lá atrás, se entrelaçaram na busca de um 
mesmo horizonte, cumprindo um ideal, os mesmos caminhos, 
como assim faz “o vento que vai para o sul, e faz seu giro para o 
norte.

O estudo para a formalização das leis que amparam as pessoas 
com deficiência foram muitos e estudados para a adequação em todos 
os aspectos na vida do cidadão com deficiência. Segundo Veltrone 
(2008, p. 30):

O princípio da inclusão nasceu na perspectiva no sistema 
educacional norte americano quanto estes começaram a sentir o 
fracasso da integração e o insucesso da escola pública. Na tentativa 
de melhorar a educação da população de risco elencarem algumas 
formas para a conhecida escola de qualidade, que acabou sendo 
o alicerce da proposta da inclusão escolar. Estas novas medidas 
contemplavam: menor burocracia, gestão descentralizada, 
maior flexibilidade para as escolas, respeito à diversidade, o 
que contribuiu para que as escolas respondessem melhor às 
necessidades de seus diferentes estudantes promovendo recursos 
variados, centrados na própria escola.
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A ONU coloca a questão da inclusão escolar como um aliado 
não somente para as pessoas com deficiência, mas na questão relacionada 
à Educação, onde irão desenvolver capacidades e aperfeiçoar as já 
desenvolvidas, irão trabalhar o senso de responsabilidade em conjunto 
com as dinâmicas ofertadas por professores devidamente preocupados 
com seu bem estar e progresso realizadas nas salas multifuncionais. As 
crianças sem deficiência, terão contato com esses materiais passando 
a agregar essa experiência ao seu dia a dia e ser um adicional nas 
aprendizagens, desenvolvendo a solidariedade em todos os alunos.

No Brasil, a Educação inclusiva é defendida nos espaços 
educacionais atuais e em outros locais com área adequadamente 
organizada para sua comodidade e mobilidade, pois, na lei, a Educação é 
para todos, provocando o envolvimento de todos. Nesse ponto de vista, 
observa-se que não são a totalidade de crianças com deficiências que 
frequentam uma instituição escolar, em geral pela falta de informações 
ou descaso familiar seja o principal motivo. Nessa perspectiva, a 
Instituição escolar tem o dever de receber um aluno com deficiência, 
bem como o direito de receber material e auxílio necessários (ajuda 
de custo do governo), para que tal atendimento seja no mínimo, 
satisfatório.

O percurso feito até os dias atuais, em que direitos foram 
protegidos na forma de leis, foi difícil. No princípio os indivíduos 
com deficiência eram tratados como um descaso, pelo preconceito de 
serem doentes, por falta de higiene ou terem as doenças venéreas que 
causaram as suas deficiências. As políticas educacionais somente foram 
instauradas após a Constituição de 1891, criando instituições junto 
aos sanatórios e responsabilizando o estado e união ao atendimento 
adequado pessoal e profissional a estes deficientes.

Depois da primeira guerra mundial (1914-1918), o Brasil, 
embasado no conceito da Escola Nova, que defende a necessidade de 
combater desigualdades sociais desenvolvendo um sistema de ensino 
público, laico (um ensino desvinculado de qualquer tipo de imposição 
religiosa, ou seja, quem tem a responsabilidade deste é o Estado) e 
gratuito alcançando assim todas as classes sociais do país, no qual, os 
alunos com dificuldades de aprendizagem e deficientes também eram 
rejeitados.

Findando a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) o cenário 
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da Educação, no Brasil, se modifica, tornando obrigatório o ensino 
primário e a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) levou treze anos para ser 
posta em prática.

A APAE (Associação de Pais e Amigos do Excepcional) surge, 
então, no Rio de Janeiro em 1954, sendo a primeira escola atendendo 
o público especial de alunos. Desse momento em diante, o número de 
instituições para esse modelo de atendimento somente aumentou. A 
Educação Inclusiva passa a ser de fundamental importância no processo 
de desenvolvimento do Estado Democrático na década de noventa, pois 
o acesso superou a demanda de profissionais para esse tipo de trabalho. 
Bernardino; Bottamedi (2004, p.27) apontam que “A humanidade tem 
toda uma história para comprovar como os caminhos das pessoas com 
deficiências têm sido permeados por obstáculos, riscos e limitações. 
Como tem sido difícil a sua sobrevivência, desenvolvimento e 
convivência social.”

Reforçando que a educação especial é uma modalidade de ensino 
não substitutiva à escolarização, mas sim um aliado para uma oferta 
do AEE- Atendimento Educacional Especializado, segundo o decreto 
N° 6.571/2008 que institui o financiamento para tal atendimento em 
todas as etapas educacionais dando preferência à rede pública de ensino, 
contribuindo para garantir o espaço para que aconteça dentro de cada 
estabelecimento de ensino com recurso de pessoal especializado que 
complementem o estudo destes alunos especiais em classes comuns.

De acordo com Constituição Federal (1988, p. 88):

Em 1926 – fundação do Instituto Pestalozzi, instituição 
especializada no atendimento às pessoas com deficiência 
mental. Em 1945 é criado o primeiro atendimento educacional 
especializado às pessoas com superdotação na Sociedade 
Pestalozzi, por Helena Antipoff. Em 1954 é fundada a primeira 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. Em 
1961 – Lei 4.024/61- o atendimento educacional às pessoas com 
deficiência passa ser fundamentada pelas disposições da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nela é estabelecido o 
direito dos “excepcionais”, preferencialmente dentro do sistema 
geral de ensino. A Lei nº 5.692/71, que altera a Lei nº 4.024/61, 
ao definir tratamento especial para os alunos com deficiências 
físicas, mentais, os que se encontram em atraso considerável 
quanto à idade regular de matrícula e os superdotados, não 
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promove a organização de um sistema de ensino capaz de atender 
às necessidades educacionais especiais e acaba reforçando o 
encaminhamento dos alunos para as classes e escolas especiais. 
Em 1973, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), cria o 
Centro Nacional de Educação Especial – CENESP, responsável 
pela gerência da educação especial no Brasil, que, sob a égide 
integracionista, impulsionou ações educacionais voltadas às 
pessoas com deficiência e às pessoas com superdotação, mas ainda 
configuradas por campanhas assistenciais e iniciativas isoladas do 
Estado.

O professor deve ser o mediador dos conhecimentos no ensino 
de alunos de qualquer ano letivo. Nessa hora o papel do orientador 
escolar é muito importante, pois é ele quem vai organizar a proposta 
pedagógica para dar suporte aos alunos, contribuindo para o seu  
desenvolvimento cognitivo, fazendo um elo entre família e escola, 
orientando e compreendendo seu comportamento e avaliando possíveis 
encaminhamentos.

O professor deve refletir a Educação de pessoas com deficiência 
numa proposta onde deve ser trabalhado a inclusão de todos os alunos, 
pois todos demonstram potencial e possuem seus direitos quanto 
aos estudos. Segundo o artigo 58 do capítulo V no qual se refere à 
Educação Especial, da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), será garantida, 
preferencialmente na Rede Regular de Ensino e com atendimento de 
acordo com as necessidades das pessoas com deficiência.

Vygotsky (1996) alimenta a teoria piagetiana onde enfatiza que 
a pessoa com deficiências em plena atividade de construção do saber no 
seu processo de desenvolvimento, considerando os diferentes ambientes 
no qual está agindo socialmente.

Neste contexto a aprendizagem foca no processo de vivência 
individual do aluno com deficiência, não o culpando nem rotulando 
de “anormal” quanto às suas dificuldades de assimilação de quaisquer 
matéria ou conteúdo, e sim apresentando maneiras e estratégias acessíveis 
para a sua compreensão e estimulação. Objetivando um rendimento nas 
diferentes áreas das deficiências doa alunos os professores devem atuar 
preparados com cursos e especializações para que façam a diferença e 
não somente realizem a inclusão no currículo.

De acordo com a Constituição Federal de 1988 (cap VII, art 
227, parágrafo1º, inc.II) é assegurado o seguinte:
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[...] II - criação de programas de prevenção e atendimento 
especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, 
sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente 
e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para 
o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e 
serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos 
e de todas as formas de discriminação.

A Declaração de Salamanca (1994ª,§56) assegura que :

Os currículos para os alunos com necessidades educacionais 
especiais em classes mais adiantadas devem incluir programas 
transicionais específicos, apoio para ingressarem no ensino superior 
sempre que possível e subsequente treinamento profissional que 
os prepare para atuarem como membros contribuintes em suas 
comunidades após terminarem estudos. Estas atividades devem ser 
executadas com a participação ativa de conselheiros profissionais, 
agências de colocação, sindicatos, autoridades locais e diferentes 
serviços de entidades interessados.

Assim os governantes tem o dever de acompanhar o aprendizado 
da pessoa com deficiência nos sistemas educacional, de saúde, de 
transporte durante o período que se faça  necessário, dando total acesso 
ao seu desenvolvimento como pessoas de bem e com direitos à moradia, 
educação, trabalho e lazer garantindo sua autonomia.

A LDB (1996, art 58) compreende que “Parágrafo único. O 
Poder Público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do 
atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede 
pública regular de ensino, independentemente do apoio às instituições 
previstas neste artigo. “

Segundo Mantuan (1997, p.145):

[...] a noção de inclusão institui a inserção de uma forma 
mais radical, completa e sistemática. O vocábulo integração é 
abandonado, uma vez que o objetivo é incluir, um aluno ou um 
grupo de alunos que já foram anteriormente excluídos; a meta 
primordial da inclusão é a de não deixar ninguém no exterior do 
ensino regular, desde o começo. As escolas inclusivas propõem 
um modo de se constituir o sistema educacional que considera 
as necessidades de todos os alunos e que é estruturado em 
virtude dessas necessidades. A inclusão causa uma mudança de 
perspectiva educacional, pois não se limita a ajudar somente os 
alunos que apresentam dificuldades na escola, mas apoia a todos: 
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professores, alunos, pessoal administrativo, para que obtenham 
sucesso na corrente educativa inclusiva.

Para Stainback (1999, p. 233):

Quando se discute o que os alunos devem aprender, deve-se tomar 
cuidado para não enfatizar em excesso interesses curriculares 
pré-definidos. Embora aprender matemática, história, geografia, 
habilidades da vida diária (p. ex., dirigir, cozinhar) e habilidades 
vocacionais seja importante, este não é o único ou o principal 
objetivo dos alunos com deficiências importantes

De acordo com a Constituição Federal de 1988 (cap VII, art 
227, parágrafo1º, inc.II) é assegurado o seguinte:

[...] II - criação de programas de prevenção e atendimento 
especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, 
sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente 
e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para 
o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e 
serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos 
e de todas as formas de discriminação.

Goés (2002, p.105-6) afirma que:

O desenvolvimento da criança com deficiência é, ao mesmo tempo, 
igual e diferente ao da criança normal. As leis de desenvolvimento 
são as mesmas, assim como as metas educacionais. Por outro lado, 
para se desenvolver e se educar, ela precisa de certas condições 
peculiares [...]. Logo, caminhos alternativos e recursos especiais 
não são peças conceituais secundárias na compreensão desse 
desenvolvimento.

Portanto, a assistência prestada aos deficientes é um direito 
garantido por lei, devendo ser cumprida em quaisquer lugares para 
quem necessita, fazendo uma identificação dessas pessoas com 
deficiência logo aos primeiros sinais, para que haja um atendimento 
escolar adequado e também um encaminhamento clínico especializado. 
O processo de inclusão é longo e precisa da dedicação e paciência dos 
envolvidos nele, principalmente os mais próximos, como a família, pois 
uma Educação Inclusiva é, também, uma conscientização de todos os 
segmentos que o envolvem na sociedade.

A adaptação à realidade dos alunos com deficiência, por vezes, é 
baseada numa perspectiva de se desenvolver um o currículo que possa 
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ser um registro de conhecimentos a partir do que se vivencia o dia a 
dia, voltado para o aprendizado curricular que deixa de ser o tradicional 
e passa a ser um currículo estimulativo, fazendo valer as suas várias 
habilidades que o envolvimento professor versus aluno com deficiência, 
seja, no mínimo, prazeroso a ambos. Com o desenvolvimento de 
objetivos para cada aluno criar o seu momento adequado na realização 
das tarefas a cumprir de acordo com o proposto em atividades no grupo.

Sobre a inclusão nas instituições escolares, Mantoan (2003, p. 
17) ressalta que:

E certo que as relações de poder presidem a produção de diferenças 
na escola, mas a partir de uma lógica que não mais se baseia na 
igualdade como categoria assegurada por princípios liberais, 
inventada e decretada, a priori, e que trata a realidade escolar 
com a ilusão da homogeneidade, promovendo e justificando 
a fragmentação do ensino regular ou especial, seriações, 
classificações, hierarquias de conhecimentos.

Por tudo isso, a inclusão é produto de uma educação plural, 
democrática e transgressora. Ela provoca uma crise escolar, ou 
melhor, uma crise de identidade institucional, que por sua vez, 
abala a identidade dos professores e faz com que seja ressignificada 
a identidade do aluno. O aluno da escola inclusiva é outro 
sujeito, que não tem uma identidade fixada em modelos ideais, 
permanentes, essenciais.

Nessa linha de pensamento, a ideia de manter um corpo docente 
atualizado e em busca de melhores recursos se torna uma preocupação 
constante para que o atendimento aos alunos inclusos na escola regular 
seja feito da melhor forma e indo ao encontro com as suas necessidades 
através de formações continuadas para que desenvolvam habilidades 
novas e apresentem um resultado satisfatório na construção de seus 
conceitos através deste aprendizado e troca de conhecimentos.

Logo, o educador é preparado a conhecer e se aprofundar 
pedagogicamente para o trabalho com turmas mistas, ou seja, atendendo 
na mesma sala alunos com deficiência e alunos sem deficiência. Nesse 
viés, o professor terá que estar em formação constante, absorvendo e 
trocando ideias para obter um melhor resultado nos seus ensinamentos 
aplicados junto ao público atendido em aula. Mantoan (2003, p. 19) diz:
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O “preferencialmente” refere-se a “atendimento especializado”, ou 
seja: o que é necessariamente diferente no ensino para melhor 
atender as especificidades dos alunos com deficiência, abrangendo 
principalmente instrumentos necessários à eliminação de barreiras 
que as pessoas com deficiência naturalmente tem para relacionar-
se com o ambiente externo, como por exemplo: Ensino da Língua 
Brasileira de Sinais(Libras), do código braile, uso de recursos de 
informática, e outras ferramentas e linguagens que precisam estar 
disponíveis nas escolas ditas regulares.

Na concepção inclusiva e na lei, esse atendimento especializado 
deve estar disponível em todos os níveis de ensino, de preferência na 
rede regular, desde a educação infantil até a universidade. A escola 
comum é o ambiente mais adequado para se garantir o relacionamento 
dos alunos com ou sem deficiência da mesma idade cronológica, a 
quebra de qualquer ação discriminatória e todo o tipo de interação que 
possa beneficiar o desenvolvimento cognitivo, social, motor, afetivo dos 
alunos.

As práticas educativas relacionadas ao atendimento pedagógico 
especializado devem considerar as necessidades do aluno. A aplicação 
de recursos destinados a esse público está, cada vez mais, desenvolvendo 
capacidades no atendimento feito pelos profissionais que se destinam a 
este estudo. Um exemplo bem comum é a utilização de uma ferramenta 
muito atual na qual é desenvolvida a maior parte das tarefas dos alunos, 
é o uso da informática a seu favor. Com a informática ajudando, vai 
possibilitando, cada vez mais as pessoas com deficiência a acelerarem 
sua assimilação e entendimento do que se está sendo trabalhado.

Mantoan (2003, p.13) exemplifica a diferença que existe dentro 
das instituições escolares a respeito das mudanças que sistema de ensino 
considera Educação numa organização inclusiva:

Na perspectiva inclusiva, suprime-se a subdivisão dos sistemas 
escolares em modalidades de ensino especial e de ensino regular. 
As escolas atendem às diferenças sem discriminar, sem trabalhar 
à parte com alguns alunos, sem estabelecer regras específicas para 
se planejar, para aprender, para avaliar (currículos, atividades, 
avaliação da aprendizagem para os alunos com deficiência e com 
necessidades educacionais especiais).

Ainda hoje podemos afirmar que na Educação Inclusiva as 
diferenças estão sendo visíveis dentro do espaço escolar pelos colegas e 
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até mesmo professores, e julgadas pelos demais como a identidade da 
pessoa. Mantoan (2003, p.13) ainda afirma que:

Nossas ações educativas têm como eixos o convívio com as 
diferenças e a aprendizagem como experiência relacional, 
participativa, que produz sentido para o aluno, pois contempla 
sua subjetividade, embora construída no coletivo das salas de aula.

É muito importante levar em conta cada adaptação, cada 
aluno tem seu tempo e seu ritmo de aprendizagem. As tecnologias 
proporcionam aos alunos sensações de autonomia pelo fato de sentirem-
se capazes de realizar atividades impossíveis sem determinados recursos. 
O professor deve estar atendo à dificuldade do educando para poder 
compreender o uso das tecnologias na sua aprendizagem.

Por tanto, o currículo a ser apresentado para essas turmas que 
comportam essas crianças num mesmo espaço, onde se encontram 
inseridas pessoas com deficiência, deve ser elaborado e adaptado de 
acordo com as necessidades encontradas individualmente, seja visual, 
motora, física, superdotação ou intelectual. E, de acordo com essas 
necessidades/habilidades, a Instituição deve trabalhar com a diversidade 
de todos os discentes, garantindo a participação sem exclusão para 
que o resultado do planejamento curricular seja conduzido de forma 
desejada. Segundo o MEC (2011):

O adulto difere da criança pelo nível e caráter de sua bagagem 
cultural, de sua instrução, isto é, pelo estado e pela maneira como 
eles medem a atividade de suas funções psíquicas. A criança difere 
da criança incapacitada pelo desenvolvimento de sua memória e 
pela maneira como memorizam, isto é, outra via e outra medida.

Neste contexto a aprendizagem foca no processo de vivência 
individual do aluno com deficiência, não o culpando nem rotulando 
de “anormal” quanto às suas dificuldades de assimilação de quaisquer 
matéria ou conteúdo, e sim apresentando maneiras e estratégias acessíveis 
para a sua compreensão e estimulação. Objetivando um rendimento nas 
diferentes áreas das deficiências doa alunos os professores devem atuar 
preparados com cursos e especializações para que façam a diferença e 
não somente realizem a inclusão no currículo.

Lembrando sempre que o papel do professor é essencial e que 
através das leis e programas desenvolvidos para tal atividade, com 
importante apoio indispensável de órgãos públicos e suas respectivas 
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políticas públicas é que essas pessoas com deficiência realmente terão 
uma participação de inclusão na sociedade.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (2015, art.31,§1°) aponta 
que “O poder público adotará programas e ações estratégicas para 
apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida independente 
da pessoa com deficiência.

O processo para igualitar a instituição, assim como toda a rede 
de educação que queira fazer parte de uma escola inclusiva, partir do 
princípio que educação especial não deve ser vista somente com os olhos 
de que são alunos com deficiência, isso transforma a instituição em 
excludente.

Reconhecer cada indivíduo em suas culturas e abraçá-los no 
currículo escolar os transforma em pessoas reconhecidas, mas não 
somente como deficientes, como pessoas com deficiências e com 
capacidade de aprendizagem, diferenciada muitas vezes mas pessoas.

Portanto, o Poder Público é o responsável pela comodidade e 
segurança das pessoas com deficiência, assegurando o seu bem-estar 
social. A igualdade de participação em programas beneficitários é direito 
reservado a essas pessoas com deficiência, devendo serem inclusas nas 
várias oportunidades em ambientes acessíveis. Conforme o disposto nos 
art. 55 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, estes locais são projetados 
com uma arquitetura adequada para receber pessoas com deficiência 
como, por exemplo: calçadas adaptadas com abertura mínima de 
oitenta centímetros; elevadores acessíveis; corredores facilitando acesso 
e locomoção de cadeirantes; indicação de estacionamento sinalizado; 
rampas de acesso, banheiros com espaço suficiente para entrar uma 
cadeira de rodas bem como outros ajustes aqui não mencionados mas 
assegurados sob forma de lei, tanto para deslocamento das pessoas 
com mobilidade reduzida, quanto para moradia. O Estatuto da Pessoa 
com Deficiência (2015, art 57) relata o seguinte: “Art.57. as edificações 
públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir à pessoa 
com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como 
referência as normas de acessibilidade vigentes".

De acordo com o disposto no Estatuto da Pessoa com Deficiência 
(2015, art 34): “§2º A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade 
de oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis 
de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor".
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O objetivo das políticas públicas é oferecer conforto, 
acessibilidade e independência para as pessoas com deficiência, 
fazendo uma inclusão justa em todos os setores da vida do ser humano, 
estimulando e ofertando condições para que possam ingressar, até 
mesmo permanecer, em seu local de trabalho escolhido.

As barreiras encontradas em estruturas físicas públicas dificultam 
bastante a mobilidade da pessoa com deficiência, pois a arquitetura não 
foi planejada para a inclusão num meio corriqueiro. O direito de ir e 
vir, muitas vezes, está sendo podado às pessoas com limitações físicas, 
pois nem sempre elas podem andar em uma calçada em via pública 
porque não é adequada à sua necessidade, ou andar em um transporte 
público coletivo que muitos ainda não são adaptados para a função, 
ou, ainda, um cadeirante usar um banheiro sem as adaptações para sua 
movimentação.

As limitações das pessoas com deficiência dificultam os momentos 
de aprendizagem seja este na instituição escolar ou familiar, para isso as 
interações sociais são fundamentais para a garantia do aprendizado.

A assistência social tem papel essencial na investigação e na 
garantia de igualdade na sociedade  para  as  pessoas  com  deficiência,  
seus  direitos  à  atendimentos  e  processos  de cidadania para igualdade, e 
inserção e convívio com as demais pessoas. Quanto ao direito à Assistência 
Social, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (2015) diz que:

Art.39. Os serviços, os programas , os projetos e os benefícios 
no âmbito da política pública de assistência social à pessoa 
com deficiência e sua família têm o objetivo a garantia da 
segurança de renda, da acolhida, da habitação e da reabilitação, 
do desenvolvimento da autonomia e da convivência familiar 
e comunitária para a promoção do acesso a direitos e da plena 
participação social.

Tendo em vista que, as políticas públicas ofertam leis e projetos 
em todo território nacional para que as pessoas com deficiência 
sintam-se acolhidas, as dificuldades encontradas para realização desses 
processos sociais são muitas, como, por exemplo, a barreira financeira 
e até mesmo, a falta de informações por parte das famílias que não se 
inserem nos programas sociais e/ou buscarem alternativas e opções de 
tratamentos e acompanhamento médico(incluindo além de Psicólogo, 
Psicopedagogo, Assistente Social, Clínico Geral, um Dentista) e 
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social (atendimento nos vários programas destinados às pessoas com 
deficiência), vivendo em exclusão, sem acessibilidades ficando isoladas.

Logo, a análise da pessoa com deficiência em uma escola que 
queira implantar um sistema de ensino inclusivo é sumariamente 
relevante, pois, para não ocorrer discriminações e ignorâncias em relação 
a esses alunos, muito menos falta de atendimento educacional preparado, 
e, sim, acompanharem com o auxílio de um laudo médico especializado.

4 Considerações finais

A inclusão de pessoas com deficiência, conforme o exposto 
nos materiais estudados nesta pesquisa bibliográfica, deve ser 
analisada, assimilada e posta em prática pela Rede de Ensino com a 
importantíssima acessibilidade de recursos, tanto de espaços físicos 
quanto pedagógicos, para atender a demanda e, preferencialmente, com 
o apoio governamental local, o processo de inclusão na vida da pessoa 
com deficiência necessita deste amparo legalizado nos seus diferentes 
momentos de acréscimo individual.

Embora o professor encontre certa dificuldade na maneira de 
como desenvolver as atividades para as pessoas com deficiência em salas 
de aula, pode sim ser medida com a troca de sugestões e atividades 
integradas como por exemplo trabalhar artes juntamente com português 
ou ciências juntamente com matemática possibilitando que o aluno 
absorva o conhecimento e desenvolva criatividade, apresentando uma 
didática no currículo escolar criando um ambiente acolhedor onde os 
alunos sintam-se “normais” e acolhidas em um ambiente globalizado.

A partir deste suporte, então, se é pensado e executado com 
adequação, a intervenção, encaminhamento e orientação segura com 
atendimento junto aos recursos humanos especializados, para que as 
pessoas com deficiências possam se desenvolver em um ambiente na 
qual se sintam capazes e respeitadas pela adequalidade no processo 
de sistema inclusivo, considerando e destacando, neste caminho, o 
papel dos professores habilitados e qualificados que possam transmitir 
sentimentos positivos durante a sua formação como pessoa cidadã, em 
suas atividades e processo de conscientização sujeito-ambiente.

O procedimento de inclusão deve beneficiar qualquer pessoa 
independente de idade e situação social, favorecendo uma convivência 
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de aprendizagem para o desenvolvimento apoiado em leis e rico em 
formações continuadas para o atendimento.

O poder público deve acompanhar o desenvolvimento e 
aprimorar ambientes que promovam a inclusão plena, para que 
disponibilizem de recursos a fim de atender com eficácia a demanda 
existente na comunidade.

O julgamento de alunos inseridos em uma escola que apenas 
os integram, correm o risco de sofrerem preconceitos mesmo antes de 
receberem uma atenção especializada por parte docente, dificultando a 
realização de um laudo específico para o atendimento e os objetivos de 
direito à igualdade assegurado em lei transformando num grande impasse.

A criança que se descobre num mundo com certas limitações 
tendo toda essa gama de ofertas para uma vida consideravelmente que 
a torne capaz de expressar suas ideias, sendo ajudada nas mais variadas 
formas de apresentações do seu dia a dia será com certeza um cidadão 
respeitado. Portanto, sendo membros da sociedade devem receber 
auxílio necessário para que isso aconteça. Tendo a concepção de que os 
direitos são iguais para todos, os recursos devem ser acessíveis também 
à todos, fazendo juz ao conceito de incluir que oferece oportunidades a 
todas as pessoas com deficiência.

Sabendo que a pessoa com deficiência sofreu muito, e ainda 
sofre preconceito, que é visível aos olhos, temos que conscientizar e 
trabalhar para que todas tenham os seus direitos preservados.
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Capítulo 8

A INFLUÊNCIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 
NA INFÂNCIA

Stela Maris Scheffer1

Maria Aparecida Santana Camargo2

1 Introdução

O presente estudo procura discutir a Literatura na interface 
com a contação de histórias realizada no estágio infantil, 

visando compreender as suas significações para o desenvolvimento 
cognitivo, emocional e social das crianças. Nesse sentido, é importante 
verificar o quanto o trabalho do profissional contador de histórias resulta 
de uma apropriação da tradição oral. Nesta perspectiva, delimitou-se o 
problema de pesquisa: Como a contação de histórias pode contribuir 
para inserir o hábito da leitura na infância? Para tanto, o objetivo geral da 
pesquisa é analisar a influência da contação de histórias na incorporação 
do hábito da leitura em crianças. Como objetivo específico procura-se: 
a) Identificar os benefícios da contação de histórias; e, b) Desenvolver o 
prazer pela leitura no processo infantil.

Metodologicamente, o estudo possui caráter qualitativo, com um 
cunho teórico, embasando-se em Bettelheim (2009), Lajolo e Zilberman 
(1998), Peres, Naves e Borges (2018), dentre outros. Buscando atingir 
os objetivos propostos, esta investigação está subdividida em três 
tópicos. No primeiro, intitulado “O Livro no Contexto Infantil”, 
discute- se a historicidade de tal fonte de registro. No segundo, “Mas 
Quem é o Contador de Histórias”, procura-se analisar o profissional da 
contação. E, por fim, “Desenvolvendo o prazer pela leitura”, percebem-
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se as práticas que favorecem a inserção da leitura no dia a dia.

2 O livro no contexto infantil

Ampara-se nas pesquisas de Caldeira (2002) para embasar a 
complexidade do assunto. O livro tem, aproximadamente, seis mil 
anos de História para ser contada. O homem utilizou os mais diferentes 
tipos de materiais para registrar a sua passagem pelo planeta e difundir 
seus conhecimentos e experiências. Os sumérios guardavam suas 
informações em tijolo de barro e, os indianos, em folhas de palmeiras. 
Os maias e os astecas escreviam em um material macio existente entre 
a casca das árvores e a madeira. Os romanos, em tábuas de madeira 
cobertas com cera. Os egípcios desenvolveram a tecnologia do papiro, 
uma planta encontrada às margens do Rio Nilo, já que suas fibras, unidas 
em tiras, serviam como superfície resistente para a escrita hieróglifa. O 
desenvolvimento do papiro deu-se em 2200 a.C. e papiryrus, em latim, 
originou a palavra papel (CALDEIRA, 2002).

Por sua vez, o papel, como se conhece, surgiu na China, no início 
do século II, a partir do córtex de plantas, tecidos velhos e fragmentos 
de rede de pesca. A técnica baseava-se no cozimento de fibras do líber – 
casca interior de certas árvores e arbustos – estendidas por martelos de 
madeira até se formar uma fina camada de fibras. Posteriormente, estas 
eram misturadas com água em uma caixa de madeira até se transformar 
em uma pasta. Mas a invenção levou muito tempo até chegar ao 
Ocidente (CALDEIRA, 2002).

Foi o alemão Gutenberg que inventou o processo de impressão 
com caracteres móveis: a tipografia. Em 1442, foi impresso o primeiro 
exemplar em uma prensa, sendo que, em 1448, junto com seu primeiro 
colaborador, o também alemão Fust, fundam a “Fábrica de Livros”. 
Entre as produções mais conhecidas está a Bíblia de Gutenberg, de 42 
linhas. Daí em diante o mundo não seria mais o mesmo. A partir do 
século 19, aumenta a oferta de papel para impressão de livros e jornais, 
além das inovações tecnológicas no processo de fabricação. O papel 
passa a ser feito de uma pasta de madeira, em 1845. Aliado à produção 
industrial, o papel deixa de ser artigo de luxo e torna-se mais barato. 
As histórias, poesias, contos, cálculos matemáticos, ideias e ideais 
poderiam, a partir de então, percorrer mares e terras e chegar às mãos 
das pessoas (CALDEIRA, 2002).
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Logo, a comercialização do livro tradicional produzido 
com papel ocorreu devido à sua popularização e à escolarização dos 
indivíduos. Igualmente, deu-se maior valor à família, buscando 
conquistar esse mercado novo que abria possibilidades para um negócio 
próspero com poder de compra de obras literárias, conforme destacam 
Lajolo e Zilberman (1998). De acordo com as citadas autoras (1998, 
p. 15), “para a leitura se expandir a ponto de se transformar em prática 
social, foi também necessária outra mudança, uma até então inédita e 
a partir daí permanente: a valorização da família”. As autoras (1998, p. 
15) aduzem, ainda, que:

A família é a miniatura da sociedade idealizada pela burguesia, 
pois contrapõe a força da ideologia que a sustenta à fragilidade 
de seu poder político. Seu âmbito de atuação é privado, ficando a 
esfera pública por conta e risco da economia de mercado. [...] Mas 
não deixa de constituir peça fundamental da sociedade moderna, 
pois a valorização da vida doméstica nasceu da desmontagem de 
outras forças capazes de desafiar o poder maior da burguesia e do 
tipo de Estado, despersonalizado e distante, por ela estabelecido. 
Por isso, ainda que não se confunda com uma camada social, com 
um partido ou com uma ideia, a família constrói e consolida a 
sociedade burguesa, organizando-a para aquém e para além das 
camadas sociais, partidos ou ideais.

Como importante fonte de registro de fácil manuseio, as 
informações ficavam ali inseridas. Deste modo, o livro aparece através 
de contextos políticos e de pensamentos, sendo que as contribuições 
para o livro infantil manifestaram-se através de relevantes debates sobre 
a educação e a valorização da infância. Nesse viés, Lajolo e Zilberman 
(1998, p. 16) explicam que:

Tal aconteceu à literatura infantil, a indústria do lazer descobriu 
seu material primitivo entre a população rural. Os primeiros 
exemplos provieram da literatura de cordel, molde para a fabricação 
do folhetim, gênero que se expandiu nos centros urbanos, 
graças à difusão do jornal e que colaborou com a estruturação 
e fortalecimento do romance. Tornou-se, assim, o modelo das 
demais expressões da literatura de massa, até o momento em que 
outros produtos, veiculados com mais propriedade pelos meios 
de comunicação, substituíram o livro e a leitura, satisfazendo as 
necessidades de fantasia e fabulação com outras linguagens mais 
eficazes e diretas.
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É nesse contexto que os livros exprimem a ideia que o autor da 
época quer passar, sendo pertinente a sua utilização como forma de 
aprendizagem. Até no livro infantil, encontram-se traços de contexto 
político do período em que a aludida obra foi escrita, já que descreve 
situações do meio em que foi estabelecida.

A arte de contar histórias é muito antiga. Os primeiros 
habitantes do planeta se reuniam ao redor do fogo e, em determinado 
momento, contavam histórias que aconteciam durante o dia ou, até 
mesmo, as lendas que conheciam. Assim, os indivíduos narravam os 
acontecimentos da vida, seja para servir como lição ou para resgatar 
e manter a cultura de seu povo. Há várias maneiras de ouvir, contar 
histórias, poesias, ilustrações, livros dedicados à vida cotidiana das 
crianças (ABRAMOVICH, 1989). Constitui-se em uma forma de a 
criança ler o mundo, através de uma história ouvida, vista em ilustração 
ou lida. Esta atividade alargou-se para muito além dos tempos, 
ganhando espaços na sociedade, pelo teor de sua relevância. De acordo 
com Souza e Bernardino (2011, p. 337):

Na Antiguidade, a contação oral de histórias era vista sob um 
olhar inferior à escrita. Apesar disso, os povos se reuniam ao 
redor da fogueira e contavam suas lendas e contos, disseminando 
a sua cultura e os seus costumes. Reunir-se para ouvir histórias 
era uma atividade dos simplórios, isto explica por que durante 
tanto tempo esta prática foi rejeitada pela sociedade. Essas lendas 
e contos eram histórias do imaginário popular pertencentes à 
memória coletiva, destinadas a ouvintes adultos e crianças que 
não sabiam ler.

Assim, os primeiros livros para crianças datam do final do século 
XVII, surgindo com o intuito de educá-las moralmente. Segundo Souza 
e Feba (2011, p. 100), “esses contos de tradição oral que circulavam 
entre as pessoas do povo da Idade Média eram utilizados como forma 
de entretenimento dos adultos, os quais foram compilados e, de modo 
posterior, adaptados para o público infantil. Os contos de fada são a 
Literatura Infantil dita clássica. Constituem-se em narrativas cuja 
origem se perde no tempo e que vem atravessando séculos após séculos, 
sempre encantando as crianças. Como indaga Frantz (1998, p. 61):

Mas o que têm de especial esses contos para continuarem vivos, 
despertando o interesse de seus leitores num tempo tão diferente 
daquele em que foram escritos? Esses contos não perdem a sua 
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atualidade porque tratam da essência humana, que é a mesma 
desde que o homem existe. Essas narrativas giram sempre em 
torno de questões fundamentais que fazem parte da “problemática 
existencial” ou da “problemática social” do ser humano [...]. 
Falam de coisas profundas, essenciais, que habitam dentro de 
cada um de nós. Falam de medos, ansiedades, sonhos, desejos, 
busca da auto-realização, esperanças, os mesmos sentimentos que 
inquietam as crianças e os jovens de hoje. Apresentam situações 
de confronto entre o bem e o mal, a justiça e a injustiça, desafios 
que o herói precisa vencer para ter sucesso. E à medida que o 
herói vai superando os problemas, vencendo os obstáculos, ele vai 
crescendo, aprendendo a se conhecer e a lidar com as adversidades 
da vida; vai amadurecendo, enfim, se realizando plenamente 
como ser humano.

Tudo isso é apresentado por meio de uma linguagem simbólica 
(ou de imagens) que facilita à criança a compreensão desses significados 
profundos que se ocultam na alma humana. Bettelheim (2009, p. 62) 
afirma que “o conto de fadas é a cartilha onde a criança aprende a ler 
sua mente na linguagem das imagens, a única linguagem que permite a 
compreensão antes de conseguirmos a maturidade intelectual”.

Os primeiros contos de fadas apareceram, provavelmente, na 
Itália, de forma manuscrita, em meados do século XVI”. Foi nesta 
perspectiva que os gêneros literários foram divididos em épico, 
dramático, lírico, teatral, narrativo, experimental, fábula e ensaio. Os 
clássicos contos de fadas e também a tradução da vida simples do campo 
ou o cotidiano familiar podem transformar-se em atrativo para a leitura 
infantil. Nesse caminho, Faria (2008, p. 23) relata que:

Os livros infantis apresentam narrativas curtas que podem 
ser consideradas contos – designação de histórias e narrações 
tradicionais, que existem desde os tempos mais antigos, os quais, 
na sua origem, eram orais em sociedade ágrafas, transmitidas de 
geração em geração. Na Europa, Perrault, no fim do século XVII, 
e os irmãos Grimm, no início do século XIX, recolheram contos 
orais populares de seus respectivos países e os registraram por 
escrito, segundo suas concepções e estilos.

Perrault recolhe narrativas populares e faz adaptações, dando à 
sua obra valores comportamentais da classe burguesa. No século XVIII, 
ocorrem transformações significativas nas relações sociais: retira-se o 
homem do convívio da rua e das praças para um ambiente social mais 



140  
Sirlei de L. Lauxen  |  Maria Lourdes B. Hartmann  |  Fátima T. Costa (Org.)

restrito à família. Desta forma, iniciou uma valorização da família e de 
suas relações afetivas, separando a infância da idade adulta (SCHARF, 
2000). Seguindo tal compreensão, Cademartori (1987, p. 33) aponta 
que:

A Literatura Infantil tem como parâmetro contos consagrados 
pelo público mirim de diferentes épocas que, por terem vencido 
tantos testes de recepção, fornecem aos pósteros referenciais a 
respeito da constituição da tônica literária do texto destinado à 
criança. No século XVII, o francês Charles Perrault (Cinderela, 
Chapeuzinho Vermelho) coleta contos e lendas da Idade 
Média e adapta-os, constituindo os chamados contos de 
fadas, por tanto tempo paradigma do gênero infantil.

Assim, Perrault, nascido em Paris, no dia 12 de janeiro de 1682, 
dá início ao gênero Contos Maravilhosos, com a coletânea da mãe 
gansa, da velha e da cegonha, muito apreciado pelas crianças. Surgem, 
então, os primeiros contos, tais como: A Bela Adormecida no  Bosque, 
Chapeuzinho Vermelho, O Barba Azul, O Gato de Botas, As Fadas, 
A Gata Borralheira, Henrique, o Topetudo, O Pequeno Polegar, entre 
outros. Na ótica de Bettelheim (2009, p. 147), existe a necessidade dos 
contos por parte das crianças:

Nenhum conto de fadas tradicional tiraria da criança a segurança 
necessária que ela obtém da ideia de que os pais sabem mais, 
com uma única exceção crucial: quando os pais demonstram 
ter se enganado quanto às capacidades da criança. Os pais, 
em muitos contos de fadas, menosprezam um de seus filhos - 
frequentemente chamado de simplório - que, na medida em que 
a estória prossegue, demonstra que o pai errou na sua avaliação. 
Novamente o conto de fadas é verdadeiro, psicologicamente. 
Quase todas as crianças estão convencidas de que os pais sabem 
mais sobre tudo, com uma exceção: não lhe darem bastante valor. 
É benéfico encorajar esta ideia porque ela sugere à criança que ela 
desenvolva suas habilidades não para ser melhor do que os pais, 
mas para corrigir o baixo conceito dos pais sobre ela.

Para aprender, a criança necessita compreender os códigos 
que o adulto está utilizando. O transmissor, a mensagem e o receptor 
precisam estar em sintonia. Para que a criança apresente interesse pelo 
que está lendo, é necessário que ela decifre tais preceitos da linguagem. 
Conforme explanam Freire e Nogueira (1993, p. 32), “estou me 
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referindo agora à capacidade de um bom texto. Ele deve estimular a 
que o(a) leitor(a) se oponha a ele. E haverá uma gostosura desses(as) 
leitores(as) na medida em que se remete à sua própria vida para propor 
questões ao texto”.

Na conjuntura brasileira, por sua vez, surge o nome de Monteiro 
Lobato (1882- 1948), como um escritor pioneiro das histórias infantis, 
sendo que diversas obras de Literatura de sua autoria são muito usadas 
por crianças e adolescentes ao longo dos tempos. É o criador das histórias 
do Sítio do Pica Pau Amarelo e também de obras para o público adulto, 
onde enfatizava bastante o ambiente rural. Como descreve Carvalho 
(2016, p. 193):

Monteiro Lobato revisitou e cimentou seus textos anteriores, 
editados desde 1920, em Reinações de Narizinho. O Rocambole 
Infantil anuncia a série contínua com os mesmos heróis em 
cenários e acontecimentos diversos, aventurando-se e instruindo- 
os em mundos e reinos encantados e no diálogo com figuras do 
folclore, da mitologia, do cinema, dos contos de fadas e outros. 
O crucial, nas aventuras, foi divertir ou a fórmula a “arte abrindo 
caminho à ciência: quando compreenderão os professores que o 
segredo de tudo está aqui?”

O escritor sofreu críticas ao descrever alguns de seus personagens 
com características negras e matutas, tendo em vista que seu universo era 
o contexto rural pós-escravagista. Entretanto, sua obra inspirou muitas 
histórias que foram transmitidas pela televisão. As personagens do 
Sítio do Pica Pau Amarelo ganharam forma e muitas crianças puderam 
acompanhar as aventuras desenroladas nesse meio. Com tanto sucesso, 
houve, igualmente, um incentivo à leitura do livro, ao poder realizar 
comparações entre o escrito e o televisionado.

O autor publicou aproximadamente cem títulos, dentre eles: 
Urupês (1918), Cidades Mortas (1919), Negrinha (1920), O Saci 
(1921), Narizinho Arrebitado (1921), Fábulas (1922), O Marquês de 
Rabicó (1922), Mundo da Lua (1923), O Presidente Negro (1926), 
Peter Pan (1930), Reinações de Narizinho (1931), Viagem ao Céu 
(1932), Caçadas de Pedrinho (1933), Emília no País da Gramática 
(1934), Aritmética da Emília (1935), Geografia de Dona Benta (1935), 
Dom Quixote das Crianças (1936), Memórias de Emília (1936), 
Histórias de Tia Nastácia (1937), O Poço do Visconde (1937), O Pica 
Pau Amarelo (1939), A Reforma da Natureza (1939), O Minotauro 
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(1939), A Chave do Tamanho (1942), Os Doze Trabalhos de Hércules 
(1944) e Ideias de Jeca Tatu (1946). Desta forma, Monteiro Lobato 
é um dos mais renomados escritores brasileiros, justamente pela sua 
magnífica obra para o público infantil. Empenhou-se muito para que 
as crianças tivessem acesso aos livros infantis, com uma Literatura que 
abordasse o cotidiano da vida simples e o espírito aventureiro da criança 
brasileira. Segundo Carvalho (2016, p. 201):

Monteiro Lobato reformulou imensamente o texto: doravante 
a exaustão dos contos de fadas é tema fundamental. O literato 
acomodou muitos personagens maravilhosos na escritura, 
aumentando as dimensões do universo criado. Os heróis e vilões 
de muitas histórias infantis encontrar-se-ão no sítio de Dona 
Benta, libertos da vigilância de Dona Carochinha ou da barreira 
dos livros. A reunião ocorre não obstante as divergências (folclore, 
contos de fadas, moderna literatura infantil, desenhos animados, 
etc.) e em momentos distintos: os tempos e os espaços são fluidos.

Constata-se que as críticas de cunho racistas feitas às obras 
lobatianas foram realizadas a partir do momento em que o racismo 
foi criminalizado. Tal fato fica evidente pela época em que Monteiro 
Lobato elaborou seus livros e no modo de contato que as pessoas 
possuíam umas com as outras. Entre negros e brancos havia um certo 
distanciamento, o que era considerado “normal” para aquele período. 
No entanto, conforme assevera Carvalho (2016, p. 206), “Monteiro 
Lobato cessou as desigualdades entre meninos e meninas e entre crianças 
do campo e crianças da cidade. Nesse caso, o habitante da cidade não 
é distinto, antes sustentava preconceito acerca dos seus semelhantes do 
interior”.

Em referida dimensão, Lobato adentrou no mundo infantil 
e, nesse contexto, apresentou histórias que descreviam aventuras 
pertencentes a qualquer criança, contudo, caracterizando as 
personagens, física e psicologicamente, pertinentes ao seu modo de 
escrever. Na concepção de Silva Júnior e Silva (2017, p. 46):

Considerando os textos literários dos diversos autores modernistas, 
Monteiro Lobato destaca-se como um divisor de águas na 
literatura infantil, isto é, vista a importância dada por alguns 
autores aos fenômenos sociais ocasionando em textos diversos 
voltados para o público adulto, Monteiro Lobato traz à tona 
uma preocupação com a leitura por parte das crianças, trazendo, 
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assim, obras que marcaram a Literatura brasileira, dando frutos 
nos estudos literários até mesmo nos dias atuais.

Dentro deste entendimento, a escola é um local em que os 
alunos praticam atos de socialização e é o professor quem contextualiza 
os contos, tornando-se referência para a criança. Neste contexto, as 
aulas ministradas podem conduzir à aprendizagem e à compreensão de 
forma lúdica, por intermédio dos contos e das fábulas, possibilitando 
manifestar sentimentos, expressando a vontade de aprender e poder 
ler. Por isso, é útil transformar um canto da sala de aula em local 
aconchegante para que a criança vivencie o prazer da literatura. 
Consoante refere Chartier (1999, p. 103):

Os professores devem resistir à impaciência que muitas vezes os 
domina diante das atividades muito pouco dirigidas para o seu 
gosto, cujo desenvolvimento eles não controlam e com os quais 
receiam que as crianças percam tempo. Nesse caso, é, sobretudo, a 
seriedade com a qual o professor considera o tempo passado com 
os livros que será uma prova de sua importância para as crianças. 
Um dos pontos essenciais é, portanto, a regularidade desse 
momento pedagógico, cuja presença no horário deve marcar que 
ela é tão considerada quanto outros períodos de exercícios e não 
como um luxo supérfluo.

Desse modo a escola, como os demais estabelecimentos, pode 
estimular o desenvolvimento integral do ser humano desde a mais tenra 
idade. Nessa perspectiva, mostra- se oportuno equipar tais universos 
com livros e brinquedos de cunho educativo, para que a criança possa 
ter a oportunidade de potencializar suas habilidades. Além disso, 
a promoção de eventos, a fim de difundir a leitura e a contação de 
histórias para o público infantil, é uma estratégia imprescindível para 
fortalecer o hábito da leitura. De acordo com Bettelheim (2009,

p. 62), “quando os contos de fadas estão sendo lidos para as 
crianças em salas de aula ou bibliotecas durante a hora da história, as 
crianças parecem fascinadas”, o que revela um valioso mecanismo de 
ensino-aprendizagem.

3 Mas quem é o contador de histórias?
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Ao se estudar a história das culturas e o modo pelo qual elas 
foram sendo transmitidas de geração para geração, “verificamos que 
a Literatura foi o seu principal veículo. Literatura oral ou Literatura 
escrita foram as primeiras formas pelas quais recebemos a herança 
da tradição”, como ressalta Coelho (2000, p. 16). Nesse sentido, o 
contador de histórias, na contemporaneidade, busca elementos para 
incrementar a narrativa e, assim, encantar o público ouvinte. Aspectos 
como a sonoridade, a entonação das palavras e acessórios lúdicos são 
alvo dessa representação. A seleção de componentes para o conto de 
histórias é essencial para não deturpar a imaginação da criança, pois 
a imagem adentra em seu pensamento atestando a conexão que a 
palavra remete ao objeto, sugestionando a sua fantasia. No entender de 
Bettelheim (2009, p. 5):

Para que uma história realmente prenda a atenção da criança, 
deve entretê-la e despertar sua curiosidade. Mas para enriquecer 
sua vida, deve estimular-lhe a imaginação: ajudá-la a desenvolver 
seu intelecto e a tornar claras suas emoções; extra harmonizadas 
com suas ansiedades e aspirações; reconhecer plenamente suas 
dificuldades e, ao mesmo tempo, sugerir soluções para problemas 
que a perturbam. Resumindo, deve, de uma vez só, relacionar-se 
com todos os aspectos de sua personalidade, buscando dar inteiro 
crédito a seus predicamentos e, simultaneamente, promovendo a 
confiança nela mesma e no seu futuro.

A contação de histórias pode ocorrer em qualquer lugar: em casa 
ou na escola, na praça ou no auditório, enfim, nos mais diversos lugares. 
O contador de histórias é um professor, um pai, uma tia, um familiar... 
De acordo com Oliveira e Fontes (2014), um bom contador necessita 
ter, além de paixão pelo que faz, técnica para desempenhar sua função 
de forma satisfatória. Por “contador de histórias” aqui se refere não 
somente àquele que tem, nesta atividade, sua principal fonte de renda, 
mas também ao professor, o qual necessita ter domínio desta arte para 
incluí-la em seu planejamento escolar, e, por que não mencionar, a pais, 
mães, tios e avós, que podem se aventurar neste surpreendente campo, 
a pedido de suas crianças. Isto porque a formação dos contadores é um 
processo infinito e prazeroso, sendo indispensável a procura constante 
pelo aprimoramento de sua prática. Nesse cenário, Peres, Naves e 
Borges (2018, p. 152) referem que:

Os significados contidos nas interações verbais contribuem para 
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que as crianças se apropriem das experiências culturais que são 
engendradas socialmente e sejam capazes de atuar de maneira 
autônoma em seu cotidiano. Neste trabalho, é imprescindível 
pensarmos que a criança necessita interagir com diversas 
experiências e relacioná-las ao cotidiano para que haja a expansão 
da imaginação.

A etapa da escolarização traz para a criança a oportunidade de 
fazer uso dos espaços da escola e um deles é a biblioteca, onde podem 
ser desenvolvidas muitas capacidades, por meio da “hora do conto”, do 
manuseio de livros e seu empréstimo para levar para casa. “As histórias 
contadas na biblioteca podem potencializar o uso da linguagem pelas 
crianças e a expansão da imaginação. No entendimento de Góes (1993, 
p. 16):

O livro de Literatura Infantil [...], para oportunizar a experiência 
crítica e emocional do leitor, deve ser uma obra aberta: aquela que 
tessitura, tecido de múltiplos fios- ponto-de vista. Multiplicidade 
que está nas personagens, na linguagem, no narrador. Que 
respeite a liberdade do leitor; que se colocará, com sua opção 
resguardada diante do texto, podendo refletir à vontade, sem 
constrangimentos. Portanto, o leitor de Literatura Infantil [...] 
que pretendemos formar é aquele que, atribuindo significação às 
imagens (gráfica/letra/desenho [...]) segundo o sentido dado pelo 
autor, estabelece diálogo com sua própria vivência.

Assim, é possível mencionar alguns episódios em que as histórias 
contadas para as crianças foram articuladas com suas experiências 
de vida”, como mencionam Peres, Naves e Borges (2018, p. 152). A 
biblioteca é, portanto, um lugar em que os alunos podem usufruir mais, 
uma vez que, conforme afirmam Peres, Naves e Borges (2018, p. 152):

O contexto da biblioteca escolar pode favorecer o uso de 
recursos simbólicos por meio da contação de histórias, pois 
esses participam do desenvolvimento psíquico da pessoa e são 
vistos como modalidades internalizadas que guiam a exploração 
imaginária. O acesso aos recursos simbólicos ocorre por meio de 
elementos culturais mediadores, como livros, filmes ou canções 
usados no cotidiano, com alguma intenção.

A formação do leitor infantil e o gosto pela leitura está sustentada 
no padrão ao qual a criança está acostumada a presenciar e, assim, se 
ela habitualmente for exposta a livros e contos, poderá aprofundar seu 



146  
Sirlei de L. Lauxen  |  Maria Lourdes B. Hartmann  |  Fátima T. Costa (Org.)

senso crítico com a seleção dos autores, das obras e das histórias a serem 
lidas. Nesse contexto, Souza e Bernardino (2011, p. 241) salientam 
que:

Ler, ouvir e contar histórias desperta o pensamento narrativo. Uma 
forma de pensar coexiste com o pensamento lógico cientifico, 
vinculado à subjetividade e ao emotivo, surgindo em situações 
onde o sujeito busca compreender através de simbolismos a 
realidade. Sendo assim, o conto de história favorece o psiquismo e 
emocional da criança, que, enquanto cresce, busca sua identidade 
baseada nos modelos que convive.

Em tal sentido, o contador de histórias se compõe de múltiplas 
outras histórias ouvidas e lidas. A experiência de ouvir também se faz 
essencial ao representar a história contada a partir da conexão entre os 
sujeitos. Segundo Oliveira e Fontes (2014, p. 35), “os contadores de 
histórias cumprem, ao mesmo tempo, uma função social e cultural. 
Social pelo poder de agregar pessoas, por ser uma atividade coletiva, 
que exige, no mínimo, um contador e um ouvinte, e cultural, pelos 
significados que cada conto suscita e envolve”. O ato de contar a história 
aprimora o intelecto, prepara para os acontecimentos da vida cotidiana 
sem perder o encantamento da magia obtido através dos contos. E, 
como alerta Abramovich (1989, p. 121):

É importante também que o professor, ao selecionar esses 
contos, dê preferência ao texto integral traduzido do original, 
sem adaptações. Vemos por aí muitos desses contos mutilados ao 
serem recontados, perdendo sua força, sua magia, sua capacidade 
de simbolização. Cada elemento dos contos de fada tem um papel 
significativo, importantíssimo e, se for retirado, suprimido ou 
atenuado, vai impedir que a criança compreenda integralmente 
o conto.

O momento do conto de histórias é afetivo, a criança se envolve 
com os personagens, se identifica demonstrando sentimentos pelo 
enredo. Conforme alegam Souza e Bernardino (2011, p. 240):

A relação da escuta da leitura pela criança é afetiva. Este sentimento 
se manifesta pela identificação com a história, com os temas e 
com os personagens; esta identificação consiste em afirmar a 
sua personalidade graças ao livro, formulando parâmetros de 
julgamentos éticos com relação aos personagens e às experiências 
e questionamentos pessoais. A escuta de histórias tem um caráter 
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formador e ético.

Uma data que homenageia este profissional é 20 (vinte) de março, 
visto que é celebrado o Dia Internacional do Contador de História. 
A data teve início na Suécia, em 1991. Conhecido mundialmente, é 
comemorado no início da primavera no hemisfério norte e do outono 
no hemisfério sul (MEC, 2018). A respeito da relevância da profissão, 
pela fantasia e da imaginação que desperta, Bettelheim (2009, p. 66) 
afirma que:

O conto de fadas, a partir de seu começo [...] arremessa-se em 
situações fantásticas. Mas por maiores que sejam os desvios – [...] 
a mente não instruída da criança [...] - o processo da estória não se 
perde. Tendo levado a uma viagem a um mundo fabuloso, no final 
o conto devolve a criança à realidade, da forma mais reasseguradora 
possível. Isto lhe ensina o que mais necessita saber neste estágio 
de desenvolvimento: que não é prejudicial permitir que a fantasia 
nos domine um pouco, desde que não permaneçamos presos a ela 
permanentemente. No final da estória o herói retorna à realidade 
- uma realidade feliz, mas destituída de mágica.

Segundo Bettelheim (2009, p. 67), ao narrar uma história, os 
pais estão, de fato, colaborando para o estado emocional da criança, na 
concepção que foram assentidas por eles:

Quando os pais narram contos de fadas para o filho, dão uma 
importante demonstração de que consideram as experiências 
internas da criança, enquanto personificadas nos contos, dignas de 
valor, legítimas e, de algum modo, até mesmo “reais”. Isto faz com 
que a criança sinta que suas experiências internas foram aceitas 
pelos pais como reais e importantes, e que ela - implicitamente - é 
real e importante.

Assim como os pais, os educadores, no que se refere às emoções 
dos pequenos, utilizam a Literatura e o conto como alento para 
determinadas situações da vida das crianças, no momento em que ela 
interioriza o que está ouvindo e se colocando na situação da personagem. 
Nesse viés, Souza e Bernardino (2011, p. 242) concluem que:

Ouvir história é recuperar a herança empírica do homem, seus 
medos, descobertas e desejos. As crianças sabem muito bem o 
que é essa herança empírica no turbilhão de sentimentos que 
vivenciam, é onde entra a figura do professor/contador de 
histórias como mediador deste processo de aprendizagem de lidar 



148  
Sirlei de L. Lauxen  |  Maria Lourdes B. Hartmann  |  Fátima T. Costa (Org.)

com as emoções.

Demonstra-se, assim, a imprescindibilidade de um contador de 
histórias comprometido e engajado na causa do desenvolvimento infantil 
viabilizada pela fantasia e pela imaginação que os contos envolvem. Este 
é, pois, o maior desafio para o profissional, cujo principal requisito é que 
seja um professor-leitor, com amplo conhecimento sobre os interesses e 
fases do desenvolvimento psicológico infantil para adequá-los a textos 
literários que envolvam o pensamento lúdico, mágico e fantasioso que 
tal etapa abrange. Como frisa Frantz (1998, p. 40):

[...] os interesses do leitor vão se modificando ao longo do tempo. 
Porém não devemos entender cada fase rigidamente separada 
da outra, pois elas podem persistir mais tempo e até conviver 
com as fases seguintes. Essa é apenas uma orientação para os 
professores que se preocupam com a oferta de material adequado 
aos interesses e às necessidades de seus alunos, fatores decisivos no 
desenvolvimento do gosto pela leitura.

4 Desenvolvendo o prazer pela leitura

A formação de bons hábitos nas crianças pode ser cultivada 
desde muito pequenas. Góes (1993) acredita que “a criança precisa 
conviver e o deve, nos primeiros anos, com  livros, sem texto ou com 
predomínio de imagem e deve poder ter ao alcance livros só de  texto, 
mesmo que não os saiba ler. Saberá que eles existem, mesmo que 
não os leia, e que têm, também, sua funcionalidade”. Assim sendo, 
práticas de leitura podem ser adquiridas tanto na escola como na vida 
familiar. Neste caminho, é útil e pertinente incentivar tal costume. A 
conscientização de que o texto e a sua interpretação conduzem a uma 
educação de qualidade, é imprescindível para proporcionar à criança 
uma conjuntura onde as histórias estejam sempre presentes. Conforme 
expõe Bettelheim (2009, p. 65):

A criança que está familiarizada com os contos de fadas 
compreende que estes lhe falam na linguagem de símbolos e não a 
da realidade cotidiana. O conto de fadas transmite, desde o início, 
através da trama, e, no seu final, a ideia de que a narrativa trata 
não de fatos tangíveis ou lugares reais. Quanto à própria criança, 
os acontecimentos reais tornam-se importantes pelo significado 
simbólico que ela lhes atribui ou que neles encontra.
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A leitura, por si própria, pode ser descontextualizada, enfadonha 
e maçante para as crianças, mas é fundamental criatividade para 
despertar o interesse e poderá ser uma possível tentativa de aumentar 
o bom desempenho escolar. Como sugere Góes (1993, p. 19), “criança 
quer livros! À mão, para ler e escolher à vontade. Por isso não esquecer 
de aliar o acesso à liberdade de ler durante o recreio, para quem quiser 
poder fazê-lo... ler também é recreação”. A criança lança um olhar de 
investigação quando começa a fazer uso das palavras, formando- as, 
decodificando-as e atribuindo sentidos e significações. O texto começa 
tomar forma e é nesse aspecto que a leitura precisa ser atrativa, para que, 
no primeiro momento, esta encante a criança e ela queira continuar 
lendo. Como explicam Palo e Oliveira (2003, p. 9), “contar histórias 
para crianças sempre expressou um ato de linguagem de representação 
simbólica do real direcionado para a aquisição de modelos linguísticos. 
O trabalho com tais signos remete o texto para alguma coisa fora dele, 
de modo a resgatar dados de um real verossímil  para o leitor infantil”.

A mídia e as tecnologias conquistaram inúmeros adeptos 
também no mundo infantil. Muitas vezes, a televisão, o celular ou 
outro aparelho similar é empregado para ocupar espaços nas atividades 
rotineiras das crianças, quer seja em casa ou na escola. Fazer da leitura 
um momento agradável é, talvez, uma oportunidade para distanciá-las 
de produtos perigosos veiculados pela internet. Cabe aos responsáveis 
pela criança inserir o conto ou o livro no contexto escolar e familiar. No 
entendimento de Palo e Oliveira (2003, p. 5):

Falar à criança, no Ocidente, pelo menos, é dirigir-se não a uma 
classe, já que não detém poder algum, mas a uma minoria que, 
como outra, não tem direito à voz, não dita seus valores, mas, 
ao contrário, deve ser conduzida pelos valores daqueles que tem 
autoridade para tal: os adultos. São eles que possuem saber e 
experiência suficientes para mostrar à sociedade que lhes outorgue 
a função de condutores daqueles seres em construção.

Com a crescente urbanização, a pessoa vive cada vez mais 
agrupada em condomínios e residências mais fechadas, devido à 
criminalidade, deixando as crianças aprisionadas em suas casas com 
aparelhos eletrônicos. A Literatura Infantil possibilita à criança usar sua 
imaginação, percorrendo, juntamente com as personagens, aventuras 
sem sair do lugar. O ato de ouvir e contar histórias pode contribuir 
para a formação da criança leitora ao incrementar, cada vez mais, as 



150  
Sirlei de L. Lauxen  |  Maria Lourdes B. Hartmann  |  Fátima T. Costa (Org.)

narrativas. Nesse ponto, Cascudo (2006, p. 10) refere que:

O conto é um vértice de ângulo dessa memória e dessa imaginação. 
A memória conserva os traços gerais, esquematizadores, o 
arcabouço do edifício. A imaginação modifica, ampliando 
por assimilação, enxertos ou abandonos de pormenores, certos 
aspectos da narrativa. O princípio e o fim das histórias são as 
partes mais deformadas na literatura oral.

Nesta perspectiva, a família em que está inserida a criança é 
de profundo interesse para a escola. Por meio desta, pode-se ajudar 
os indivíduos a desenvolver integralmente suas habilidades, tornando-
se sujeitos efetivamente conscientes de seus papéis na sociedade. Na 
contemporaneidade, a caracterização dos arranjos familiares passa 
por remodelações, causando quebras de paradigmas. Nessa direção, a 
Literatura contribui para a inserção de aprendizagens e vivências junto 
como os temas mais delicados abordados pela família e pela escola. 
Quando escuta uma história, a criança imagina o universo que o 
contador está descrevendo e, ao inserir o hábito de contar uma história, 
ela desenvolve a imaginação. Como frisam Palo e Oliveira (2003, p. 
44):

O ato de fala é algo visceral ao ser humano. Anterior à escrita, 
guarda muito do “mimetismo”. Aquele que tenta mostrar de 
forma imediata ao interlocutor o objeto de sua fala através de 
vários canais simultâneos: palavra, entonação (ritmo), expressão 
corporal. Essa imagem exclusiva oral atua instantaneamente, 
de modo a proporcionar a troca direta de experiências entre os 
interlocutores.

Tendo como base o gradual desenvolvimento do ser humano, que 
é capaz de modificar seu cenário, buscando satisfazer suas necessidades, 
é pertinente considerar que, para produzir conhecimentos, os quais 
são transmitidos de geração para geração, é mister existir a vontade 
e o desejo para a aprendizagem. Na compreensão de Palo e Oliveira 
(2003, p. 6), “essa é a operação mais simples de pensamento, que vai 
da concretude e do imediatismo das partes, para a generalidade e a 
globalização do todo. É esse, também, o caminho da Pedagogia, que se 
assenta em fases sequenciais evolutivas, prevendo uma aprendizagem 
gradual, linear e contínua”. Como constata Frantz (1998, p. 16):

[...] a criança e a Literatura Infantil compartilham da mesma 
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natureza – ambas são lúdicas, mágicas e questionadoras – e 
essas afinidades fazem com que seja a Literatura Infantil o mais 
poderoso aliado do professor e da criança pela vida afora, na busca 
da compreensão do mundo e do ser humano, pois há uma relação 
muito estreita entre a convivência com o texto literário pela 
criança da pré-escola e o seu êxito no aprendizado da Literatura e 
da escrita na fase posterior. O texto escrito e o texto oral possuem 
características distintas e a criança que exercita o primeiro terá 
mais facilidade para produzir seus próprios textos atendendo às 
exigências da língua escrita-padrão, ou se utilizando da língua de 
forma lúdica ou artística.

A contação de histórias infantis gera, portanto, saberes, pelo 
prazer de ouvir uma história. A introdução de um livro infantil no 
círculo familiar e na ambiência escolar torna-se um incentivo à prática 
da leitura, supondo que os hábitos começam com uma rotina, ou seja, 
uma ação que aconteça todos os dias repetidamente e seja desencadeada 
por um estímulo. Conhecendo as fases do desenvolvimento humano, 
quanto mais cedo este hábito for fortalecido, mais chances tem a criança 
de usar o livro como uma das formas de construção de conhecimento.

5 Considerações finais

Diante do que foi exposto, é essencial uma reflexão sobre a 
valorização da infância, quanto à influência que bons hábitos possam 
ser desenvolvidos e elaborados pelas crianças por intermédio de pessoas 
que com ela convivem. A criança já nasce com sua atenção voltada para 
suprir as necessidades básicas de sobrevivência, precisando aprimorar 
suas habilidades cognitivas, emocionais e socioculturais. A formação 
de sujeitos plenos e conscientes se faz também mediante a Educação, 
transformando-os em críticos por meio da experiência modificadora da 
Literatura.

A contação de histórias no âmbito familiar e escolar proporciona 
momentos de descontração e aprendizagem, assim como de afeto entre 
quem conta a história e quem ouve. A imaginação da criança e sua 
capacidade de se colocar no lugar do outro é um componente valioso 
do ato de contar histórias. A partir do estímulo, a criança fará do livro 
um objeto de predileção, da mesma forma como é para o brinquedo, 
pois dá valor a ele.
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O educador, ao incentivar a leitura com o seu exemplo, 
adicionando a contação de histórias, faz com que a criança seja 
instigada a querer saber mais. O contador de histórias é um dos agentes 
potencializadores da Literatura, à medida que fomenta o hábito da 
leitura na criança, ação que perdurará para muito além dos estudos, 
ou seja, influenciará na construção de um sujeito mais politizado e, 
consequentemente, mais esclarecido.
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Capítulo 9

LIMITES E DISCIPLINA NA INFÂNCIA: 
DESAFIO PARA A FAMÍLIA E A ESCOLA NA 

CONTEMPORANEIDADE

Rosangela Isabel Hermes1

Sirlei de Lourdes Lauxen2

1 Considerações iniciais

Debater sobre o tema disciplina e limites na infância nos 
leva a uma heterogeneidade de possibilidades, ideias, 

manifestações e incertezas. Sobretudo quando nos referimos à educação 
das crianças e à crescente participação destes na vida familiar, social e 
escolar. Como construir limites e disciplinas na infância é o grande 
desafio para pais e professores, família e escola demonstram insegurança 
e medo de contrariar as crianças e traumatizá-las.

Esse sentimento de impotência, de como construir limites na 
infância, faz com que escola e família discuta de quem é a tarefa e o 
que compete a cada um. Segundo La Taille (1999a), a palavra limites 
vem sendo sempre repetida no campo educacional e implica várias 
dificuldades e dúvidas, pois, em geral quando ouvimos a palavra limites, 
logo associamos a regras, respeito, obediência e moral. A criança não 
nasce sabendo o que são imites. Nos primeiros anos de vida, somente 
entende o sentimento do querer e aos pouquinhos começa a descobrir 
e perceber o outro, que não é o centro das atenções, que no mundo 
dela existem outros indivíduos e, gradativamente, vai percebendo que 
conviver com os demais exige esperar, respeitar, ceder, dividir, aprender 
e, nesse processo tanto escola como família desempenham um papel 

1 Acadêmica do 8º semestre do Curso de Licenciatura em Pedagogia-PARFOR da 
UNICRUZ. E-mail: ro_hermes@yahoo.com.br

2 Prof.ª Dra. do Curso de Pedagogia, orientadora do Trabalho de Conclusão de 
Curso. UNICRUZ/RS. E-mail: s.lauxen@hotmail.com
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essencial.
Na família, a criança tem contato com valores e normas sociais 

que são repassados de pai para filhos. É no convívio com as pessoas 
próximas que se constitui o que é ter limites, respeitar e se colocar no 
lugar do outro. Na escola acontece o desenvolvimento e a construção 
do conhecimento, de modo formal, e é também um importante espaço 
para a criança desenvolver e criar noção de limites. No ambiente escolar 
vai experienciar o convívio social e o exercício da cidadania. Ações essas 
que envolvem determinar e refletir sobre esses limites.

O jeito como a família educa sofreu várias modificações ao longo 
das últimas décadas. O método educativo de nossos avós é questionado 
no século XXI e não é mais aceito atualmente. O desenvolvimento da 
criança passou a ser pensado e percebido de forma diferente. Os novos 
modelos de constituição de família estão tendo papel relevante na 
transmissão de valores, ética e crenças. Os pais não são os únicos, o 
grupo de amigos, a sociedade, as redes sociais e a escola também são 
protagonistas neste processo.

Com tantas transformações, inseguranças da família e escola, 
nota-se uma certa queda de braço entre professores e pais na hora de 
definir o que compete a cada um. Rego (1996) ressalta que enquanto 
os educadores costumam apontar a família como única responsável pela 
falta de limites, os pais referem que, são os professores que não têm 
autoridade para com as crianças. Esquecem que ambos são responsáveis 
pela qualidade da educação de seus filhos e alunos, pois em casa a criança 
começa o processo de aprendizagem e na escola aprende autonomia 
tornando-se cada dia mais independente.

O estudo para responder quais as discussões que ocorrem no 
âmbito família/escola e como enfrentam o processo de (re)construção 
de limites e disciplina na infância, objetiva analisar as ações da família 
e escola e suas implicações na (re)construção dos limites e disciplina 
na infância. Mais especificamente, verificar como o relacionamento 
familiar pode influenciar na (re)construção de limites na infância e 
seus reflexos na escola; analisar a relação entre família e escola e como 
esse relacionamento pode influenciar no processo de (re)construção 
dos limites e identificar causas e consequências da falta de limites na 
infância.

Considerando que o tema é bastante relevante para família e 
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escola devido às mudanças no campo social, político, econômico e 
educacional do século XXI e a partir das experiências vivenciadas como 
educadora da Educação Infantil, surgiu a necessidade de investigar 
o problema não só com os professores, mas também com a opinião 
dos pais sobre a temática. No ano de 2016, tinha pesquisado sobre o 
assunto quando estava no segundo semestre do Curso de Pedagogia 
ouvindo somente os professores. Por isso, a importância de retomar a 
temática, pois os colegas professores continuam reclamando que está 
difícil de exercer a profissão porque as crianças estão a cada dia mais 
indisciplinadas e como docente ouvi queixas dos pais, dizendo que a 
culpa da indisciplina das crianças era da escola, do professor.

É evidente que existem diferentes pontos de vista sobre o ter 
limites e como se chega a eles, mas não podemos negar que limites e 
disciplina são fatores cruciais na construção dos valores éticos e morais 
da criança e que poderão refletir na vida adulta destes indivíduos, é 
através dos limites e disciplina que irão assimilando que existem deveres 
a serem cumpridos e respeitados. O conhecimento desta representação 
pode possibilitar a compreensão das teorias, crenças e valores implícitos 
nas práticas educacionais da família e escola melhorando, assim, o 
diálogo entre essas duas instituições e suas ações, em conjunto, poderão 
corroborar, e muito, no processo de construção de limites e disciplina 
na infância.

2 Metodologia

Para investigar a problemática optou-se por realizar uma pesquisa 
básica de campo para compreender melhor esta situação e se possível, 
contribuir para que escola e família entendam seus papeis na missão 
de construir limites e disciplina com as crianças. Assim, a pesquisa 
exploratória e de abordagem qualitativa foi realizada em um Escola 
de Educação Infantil, da cidade de Ibirubá/RS. A escolha da escola 
foi por conveniência para a pesquisadora, uma vez que trabalha nessa 
escola. Para Prodanov; Freitas (2013, p. 70), o instrumento principal da 
pesquisa qualitativa é o pesquisador e a fonte, para a coleta de dados é 
o ambiente natural, onde o processo e seu significado são os principais 
focos da abordagem.

A Escola Municipal de Educação Infantil possui uma área 
construída de 434,17 m². A escola conta com direção, professora 
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para apoio pedagógico, professores, auxiliares de ensino, estagiárias, 
cozinheiras e auxiliares de limpeza. Atende aproximadamente noventa 
crianças, de quatro meses a 5 anos, distribuídas em sete turmas: Berçário 
I, Berçário II, Maternal I, Maternal II, Jardim e Pré-Escola (turno tarde 
e manhã). O horário de atendimento da EMEI é das 7 horas às 18 horas 
e 30 minutos, sendo que o turno integral é oferecido para as turmas 
de Berçário, Maternal e Jardim, com infraestrutura e equipamentos 
adequados para atendimento da Educação Infantil. As crianças que 
frequentam a escola, na sua maioria, residem no próprio bairro, que é 
de classe popular.

A pesquisa teve amostragem intencional e foi realizada com 
professoras e mães da EMEI. Cabe salientar que uma mãe não entregou 
o roteiro de entrevista, portanto o estudo foi realizado com as respostas 
de quatro professoras e cinco mães. O instrumento de pesquisa utilizado 
para a coleta dos dados foi um roteiro de entrevista com dez perguntas 
para as professoras e outras dez perguntas para as mães. Estes foram 
construídos pela própria pesquisadora e validados por três profissionais 
da área para este fim. Todos que aceitaram participar da pesquisa, 
assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

No presente estudo predominaram dados qualitativos que foram 
verificados através de Análise de Conteúdo, a partir de categorias pré-
definidas na Matriz de Análise, onde as perguntas e respostas foram 
agrupadas de maneira que estivessem relacionadas com os objetivos. 
Primeiramente, foram transcritas na íntegra cada resposta das perguntas, 
para, então, classificar as palavras-chave de cada resposta em uma 
tabela e, com isso, a definição das categorias dos subtítulos. Para que o 
resultado fosse o mais fiel possível, realizou-se uma leitura atenta de cada 
entrevista, para assim termos a compreensão do todo.

Neste trabalho tentamos mostrar fatos reais sendo responsáveis 
por todos os dados que foram coletados e que passaram por cuidados 
éticos, desde a solicitação de autorização, o respeito com os dados 
coletados em relação ao sigilo, a garantia de preservação dos dados, 
da confidencialidade e do anonimato dos indivíduos pesquisados e 
também no devido retorno do resultado da pesquisa à comunidade 
pesquisada.
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3 O relacionamento familiar e os limites na infância: repercussões 
e reflexos na escola

Neste capítulo tentaremos verificar como o relacionamento 
familiar pode influenciar na (re)construção de limites na infância e seus 
reflexos na escola, pois vivemos em uma época em que o tempo está cada 
vez mais escasso e isso reflete diretamente no convívio familiar, onde as 
crianças passam mais tempo em instituições educacionais, com babás 
ou parentes próximos. A afetividade no âmbito familiar está sofrendo 
alterações devido à correria diária das famílias, isso resulta em relações 
familiares complicadas e na diminuição da participação dos pais na vida 
escolar dos filhos.

Zagury (2006) ressalta que a família desempenha um papel 
fundamental na aprendizagem da criança e tem um vínculo forte com 
a escola. Embora a família apareça, no discurso de muitos, de modo 
incoerente – ora abrigo, ora uma ameaça ao total desenvolvimento da 
criança, ainda é a primeira instituição responsável pela educação dos 
filhos. Szymanzki (200,3 p. 22) diz que: “é na família que a criança 
encontra os primeiros “outros” e, por meio deles, aprende os modos de 
existir – seu mundo adquire significado e ela começa a constituir- se 
como sujeito”.

Sendo o seio familiar importante no desenvolvimento infantil, 
perguntamos às mães quanto tempo passam diariamente com os filhos 
e se esse tempo é suficiente, a maioria respondeu que ficam com os 
filhos ao meio dia, tardinha, à noite, finais de semana e feriados. Três 
responderam que os filhos vão somente meio turno na escola e o restante 
do tempo ficam com algum membro da família e uma ainda consegue 
conciliar os horários de trabalho para ficar no turno inverso da escola 
com o filho. Para algumas das mães, o tempo não é suficiente, pois 
gostariam de ficar mais tempo com os seus rebentos, mas o trabalho 
não permite. Violeta3 relatou:

Durante a semana (segunda a sexta) ficamos em geral 4 horas/noite 
com nossa filha de 3 anos, devido esta ficar em turno integral na 
escola. Suficiente na realidade eu acho que não, pois gostaria de estar 
mais presente, principalmente nas descobertas diárias, mudanças, 
crescimento. Aproveitamos ao máximo o tempo que estamos juntos, 

3  As mães serão denominadas: Jasmim, Camélia, Violeta, Rosa e Margarida.



160  
Sirlei de L. Lauxen  |  Maria Lourdes B. Hartmann  |  Fátima T. Costa (Org.)

principalmente finais de semana, feriados, em fim. Infelizmente 
é bem difícil encontrar um trabalho de meio turno que pudesse 
conciliar. Graças que podemos contar com um trabalho e cuidado 
especial da escola e professoras.

O tempo que os pais ficam com os filhos, por mais curto que 
seja, deve ser de qualidade. Ler e brincar com as crianças são ferramentas 
importantes neste processo, Mallmann (2011, p. 14) destaca que: “a 
literatura infantil é um recurso fundamental e significativo, para a 
formação do sujeito [...]”. Neste sentido questionamos se é habitual 
contar histórias, brincar, passear ou fazer um programa em família, todos 
responderam que contam histórias para os filhos, geralmente à noite 
antes de dormir, já os passeios, brincadeiras e programas em família são 
mais nos finais de semana, feriados e nas férias. Violeta disse “Brincamos 
muito, passeamos, contamos histórias. Nas férias geralmente viajamos, 
vamos conhecer lugares, desenhar, pintar, recortar, caminhar...”.

As professoras, quando questionadas se a falta de limites na 
infância é reflexo de diversos problemas familiares, foram unânimes em 
dizer que sim. Apontam fatores cruciais como a desestrutura familiar e a 
falta de tempo dos pais, que, para suprir essa ausência, acabam atendendo 
todas as vontades e desejos das crianças. Assim os filhos crescem sem 
conhecer a palavra não. Relatam que quando os pais não acompanham 
a vida escolar do filho, isso acarreta, muitas vezes, em problemas 
disciplinares dos alunos. Outono4 diz que: “Famílias desestruturadas 
e pais ausentes, prejudicam e muito os filhos, não apenas com a falta de 
limites, mas também agressividade e outros transtornos psicológicos”.

As atitudes dos pais e suas práticas de criação são aspectos que 
inferem no desenvolvimento individual e, consequentemente, 
refletem-se no comportamento da criança no ambiente escolar, 
pois a disciplina inclui componentes essenciais, como respeito e 
limites. Por isso muitas vezes os professores entendem que a falta 
dessas noções por parte da criança é culpa da família, no entanto, 
a disciplina tem a ver tanto com a família quanto com a escola. 
(VERGÉS, 2012, p. 8).

Fica claro, assim, que escola e família têm interesses em comum, 
mas, cada uma, tem seu papel em educar. Desse modo, pais ou 
responsáveis passam a participar de várias maneiras da vida escolar de 

4  As professoras serão denominadas: Primavera, Verão, Outono e Inverno.
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seu filho. Vergés (2012 p. 7, 8) ressalta que “[...] é possível dizer que a 
família exerce um papel importante na formação de limites da criança, 
pois estas aprendem a viver em sociedade a respeitar e entender regras 
[...] sobretudo com os próprios pais e familiares”. Com esse hábito, 
os pais começam a gerar significativas mudanças de aprendizado e 
comportamento das crianças.

Construir uma rotina e regras em casa são cruciais para que os 
pequenos entendam e comecem a aceitar limites em casa e na escola. 
Perguntamos se a família tem rotina como: a hora para brincar, fazer as 
refeições, assistir televisão e de que maneira conduziram esse processo. 
Todos responderam que têm rotina em casa, principalmente com a hora 
das refeições, brincar, tomar banho e dormir. A maioria disse que o 
processo é conduzido de maneira natural e tranquila e que os filhos 
aceitam bem as regras da casa e a rotina, porém dois pais responderam 
que nem sempre isso ocorre de forma simples, mas com o diálogo 
conseguem fazer as crianças entenderem a importância das regras e 
rotina no dia a dia. Um exemplo disso é a fala de Jasmim:

Desde o começo da gravidez busquei bastante informação lendo 
textos sobre a gestação e depois do nascimento dos bebês. Como foi 
uma gravidez gemelar sabia que precisava me organizar bem para 
conseguir dar conta de tudo. Estabelecer rotina foi o mais importante 
e eles sempre aceitaram super bem as adequações até chegar o que 
melhor atendeu as suas necessidades que é a nossa rotina hoje. Aceitam 
bem as regras da casa.

Os pequenos têm uma maneira muito peculiar de chamar a 
atenção e conseguirem o que querem, geralmente o choro é a principal 
arma para convencer os adultos que convivem com eles, muitas vezes 
esses acabam cedendo ao apelo e dão o celular ou aquilo que a criança 
pediu para conseguirem ter um pouco de sossego. As mães, quando 
indagadas sobre qual atitude tomam diante disso, responderam que 
usam o diálogo quando o filho chora ou faz birra por algo, outras 
procuram desviar a atenção com algo diferente, tentam focar em 
outra coisa para que a criança esqueça o assunto ou se interesse por 
algo diferente. Algumas admitiram que acabam cedendo às vontades 
da criança, e deixam pegar o celular. Também usam a cadeirinha do 
pensamento quando os filhos excedem ou extrapolam nas manhas e 
birras ou tiram algo que a criança gosta ou simplesmente deixa chorar 
até se acalmar.
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Também ficou claro nas respostas das mães que, muitas vezes, as 
crianças acabam vencendo, exemplo disso é o que Margarida relatou: 
“Ainda somos da educação antiga, se faz birra por algo acaba ficando 
sem o que quer, mas às vezes sim, ela acaba vencendo pelo choro e 
manha”. Nestes casos, a escola irá ser a primeira instituição a impor esse 
limite e aí começa outro problema, a criança não quer ir mais às aulas, 
pois lá tem que respeitar as regras, combinados, a professora, o colega, 
vai ter que dividir os brinquedos e reconhecer o outro.

Esses momentos de teimosia, acesso de raiva ou mau humor 
geralmente acontecem em público. Quem nunca presenciou uma cena 
da criança fazendo o maior escândalo no supermercado ou shopping 
por algo ou alguma coisa de seu interesse? Perguntamos às mães o que 
fazem, que atitude tomam diante desse quadro e a maioria disse que a 
conversa, o diálogo tem sido a melhor atitude, pegam os filhos no colo 
e conversam com eles sobre o que está acontecendo e tentam entender 
o porquê da atitude das crianças. Também ressaltam que tentam, 
nessas horas, demonstrar afeto, amor e carinho. Uma mãe ressaltou 
que, quando percebe que esse comportamento é birra faz uso de umas 
palmadas.

Zagury (2018, p. 92) alerta os pais que a cara feia, ficar triste 
ou fazer alguma chantagem é mais provável que aconteça, mas o 
importante é os pais não cederem, precisam manter firme suas posições 
e não voltar atrás, pois é normal a cara feia e a demonstração de 
descontentamento da criança quando ouve um não. Mas se os pais 
julgaram e decidiram tendo como base critérios justos e equilibrados 
não precisam se impressionar com a cena que os filhos fazem. A autora 
diz aos pais que: ”[...] não tenham medo do choro ou cara feia. Baseie 
sempre suas resoluções em reflexões adultas e equilibradas. Só assim 
você se sentirá seguro”.

Com as respostas dadas pelas pesquisadas, ficou claro que o 
relacionamento familiar interfere e muito no comportamento das 
crianças na escola. Mas se as mães relataram que, na maioria das vezes, 
usam o diálogo, o afeto para mostrar que o filho está errado, porque as 
professoras, por outro lado, ainda apontam a família como principal 
causa da indisciplina na infância? É necessário que as duas instituições, 
família e escola, reflitam mais sobre seus papéis e tenham consciência 
de que as crianças são suscetíveis ao que acontece ao seu redor, se as 
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atitudes dos adultos que fazem parte de seu cotidiano forem de respeito, 
amizade, compreensão e amor à criança, consequentemente, vai 
adquirir esses mesmos valores.

4 Relação família e escola: compromisso e responsabilidade

Este capítulo pretende analisar como é a relação entre família 
e escola e como esse relacionamento pode influenciar no processo de 
(re)construção dos limites. A criança internaliza regras, valores e ética 
somente se família e escola trabalharem em conjunto e adequadamente 
a construção de limites na infância. Ou seja, devem contribuir para que, 
no decorrer de seu desenvolvimento, a criança vá aos poucos percebendo 
seu papel na sociedade e passe a ser protagonista de sua própria história 
respeitando, normas, regras, leis, costumes, as diferenças de gênero, 
opinião e ideologias de forma amistosa e harmônica. De acordo com 
White (1954, p. 12):

A educação começa com o bebê, nos braços da mãe. Enquanto 
a mãe está moldando e formando o caráter dos filhos, ela os está 
educando. Os pais mandam os filhos à escola; e ao fazê-lo pensam 
que os têm educado. Mas a educação é uma questão de maior 
amplitude do que muitos pensam: compreende todo o processo 
pelo qual a criança é instruída, desde o berço à infância, da 
infância à juventude, e da juventude à maturidade. Logo que uma 
criança é capaz de formar uma ideia, deve começar sua educação.

Perguntamos às professoras e mães qual seria, na visão delas, o 
papel da família e da escola na formação moral e psicológica da criança. 
Todas concordaram que a família é a base para o desenvolvimento da 
criança, nela as crianças vão se espelhar, e é dever dos pais mostrar e 
demonstrar valores e ética, eles são os primeiros professores. As docentes 
ressaltaram, ainda, que o núcleo familiar é o alicerce da criança, por 
isso precisa encontrar nele amor, carinho, cuidado e interesse dos pais. 
Camélia destaca que “[...] a família é a base principal, a criança se tornará 
espelho com quem ela tem o convívio diário [...]”.

Também concordam que a escola é o local onde a criança 
irá construir o conhecimento, aprender a desenvolver o convívio 
em sociedade, trocas de conhecimentos, valores e atitudes que irão 
ajudar no exercício da cidadania. Ressaltam que ambas, família e 
escola, precisam andar juntas, dialogando. Primavera traz um ponto 
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importante “A escola em contrapartida cria uma parceria com a família 
para seguir aprimorando o que foi ensinado às crianças, pois precisam 
vivenciar ações que promovam o respeito, a solidariedade, ética, o 
comportamento presente no caráter adquirido, para que se tornem 
cidadãos com sucesso”.

Apesar de todas as mudanças que vivemos na contemporaneidade, 
a família desempenha um papel fundamental na questão da falta de 
limites e disciplina na infância e a escola também tem uma parcela de 
responsabilidade. Aquino (1996) aponta que a indisciplina nos bancos 
escolares deve-se, muitas vezes e outra, pelo fato de que professores e 
escola não sabem como dialogar e tratar esse novo sujeito que está à 
sua frente. Ficando, assim, incapazes de gerir as novas formas desse ser 
social democrático, desejando ter novamente aquele educando passivo, 
submisso de décadas passadas.

Para haver esse diálogo, confiança e respeito, é importante os 
pais saberem quem são os profissionais da escola do filho. Perguntamos 
às mães se elas conhecem a professora, como é a relação entre elas. 
Todas responderam que sim e a relação com as professoras é boa, 
de respeito e amizade. Essa é uma realidade das escolas de educação 
infantil, principalmente nas cidades pequenas, a relação entre família e 
escola é muito boa e com o passar do tempo ambas estão conseguindo 
encontrar formas de aprimorar e estreitar esses laços.

Isso fica claro quando questionamos se existe diálogo sobre 
o andamento da aprendizagem, das dificuldades da criança e como 
reagiriam se a professora falasse que seu filho foi indisciplinado. Todas 
responderam que conversam com os professores sobre a aprendizagem 
e dificuldades dos filhos. Quanto à reação, alguns ressaltaram que 
nenhum pai/mãe gosta de ouvir que seu filho foi indisciplinado na 
escola, porque não é o que ensinam ao filho, mas a maioria disse que, 
quando isso acontece, escutam e conversam tranquilamente com a 
professora. Isso fica claro na resposta de Rosa:

Sempre conversamos sobre o nosso filho, de como se comporta, sobre o 
andamento da aprendizagem, se tem dificuldades, também sendo que 
no caso dele é visível como tem aprendido bastante e com facilidade 
na escola. Acredito que nenhum pai/mãe gosta de ouvir que seu filho 
foi indisciplinado na escola porque não é o que a gente ensina e pede 
ao filho, mas quando isso acontece, escuto converso tranquilamente 
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com a professora e digo que deve sempre que necessário repreende-lo 
colocando no pensamento e em casa converso também com ele para 
que isso não ocorra novamente.

Perguntamos também às professoras como é a relação delas com 
os pais dos alunos, se conversam sobre o andamento da aprendizagem, 
das dificuldades das crianças. Elas têm a mesma visão e sentimento 
que as mães colocaram em suas respostas, ou seja, relatam que o 
relacionamento com os pais dos alunos é bom, tranquilo e que o diálogo 
prevalece. Ressaltam que os pais conversam sobre a construção do 
aprendizado das crianças, que sempre que são chamados comparecem 
e se comprometem em ajudar. Apenas uma professora respondeu que, 
quando o assunto é indisciplina, os pais não gostam de ouvir e, muitas 
vezes, acham que a causa está na escola e não em casa.

Para respeitar a autonomia e a dignidade de cada um o diálogo é 
fundamental. Segundo Freire (1996, p. 25), “precisamos ser seres que 
dialogam, que se respeitam e principalmente precisamos assumir que 
somos inacabados, estamos sempre em formação, mas este processo 
deve acontecer com ética”. Neste sentido, a conversa com os pais sobre a 
indisciplina dos alunos em sala de aula é essencial. Quando questionadas 
a esse respeito, relataram que primeiramente, tentam resolver o 
problema na sala de aula com o aluno, mas se persistir, ou for muito 
grave, chamam os pais para uma conversa.

Três das professoras disseram que a maioria dos pais reagem 
bem quanto à notícia da indisciplina do filho e aceitam as sugestões, 
compreendem o ponto de vista das professoras e que poucos pais acham 
que os filhos não agem da maneira como a professora ou a direção da 
escola diz. Apenas uma docente relatou que a maioria dos pais culpam 
elas pela indisciplina do filho. A professora Verão diz que: “Gosto do 
diálogo, de saber sobre a criança, [...] geralmente faço uma reunião com 
os pais demonstrando meu trabalho. Busco sempre olhar e elogiar o que 
a criança tem de melhor a oferecer, todos seus avanços e conquistas”.

Rego (1996) sugere que as escolas, em vez de esperar somente 
as mudanças nas famílias, poderiam repensar os motivos que geram 
a indisciplina nos bancos escolares, pois, muitas vezes, está ligada 
às práticas pedagógicas ineficazes, onde as propostas curriculares e 
metodológicas não estimulam o aluno e acabam subestimando a sua 
capacidade. Além disso, professores e escola cobram muito a postura 
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de silêncio, sentados e esquecem que o sujeito que está a sua frente 
é uma criança e que as habilidades fazem parte da aprendizagem, 
desenvolvimento e personalidade deles.

5 Limites na infância: causas e consequências

Neste terceiro capítulo verificaremos possíveis causas e 
consequências da falta de limites na infância, pois é na infância que a 
criança vai incorporar costumes, regras e valores que serão os alicerces 
no seu desenvolvimento e na formação de sua personalidade. Por isso, 
a harmonia entre os membros do núcleo familiar se faz necessária, 
para que haja respeito, carinho e limites é preciso demostrar, vivenciar, 
experimentar através de bons exemplos. Cortella (2017,

p. 111) alerta para o fato de que estamos deformando e 
desformando uma geração com a falta de cuidado uma vez que “não 
podemos confundir a ideia de que vida saudável é uma vida sem regra. 
Ela é, sim, uma vida sem opressão. E uma convivência regrada oferece a 
possibilidade de ausência de opressão, não o contrário”.

A criança que cresce sem limite e disciplina, por parte dos pares 
que a cercam, vai ter uma série de dificuldades no futuro, na opinião 
das mães e professoras. Terão problemas em aceitar a ideia do outro, as 
perdas e os “nãos” que a vida vai lhe apresentando no decorrer do seu 
desenvolvimento. Se todos os seus desejos forem atendidos, estará sendo 
encorajada a não ter limites e vai desencadear um processo onde vai 
entender que tudo gira em torno de seus caprichos e vontades. Quando 
bebê, vai perceber que, se chorar todos largam tudo para atendê- la, vai 
notando, aos poucos, que isso funciona e, assim cresce achando que o 
choro, o grito, resolve suas vontades.

É fundamental acreditar que dar limites aos filhos é iniciar 
o processo de cooperação e apreensão do outro (atualmente 
muita gente acredita que o limite provoca necessariamente um 
trauma psicológico e, em consequência, acaba abrindo mão deste 
elemento fundamental na educação). Ninguém pode respeitar 
seus semelhantes se não aprender quais são seus limites – e isso 
inclui compreender que nem sempre se pode fazer tudo o que se 
deseja na vida. É necessário que a criança interiorize a ideia de 
que nem tudo e nem sempre. Essa diferença pode parecer sutil, 
mas é fundamental. Entre satisfazer o próprio desejo e pensar no 
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direito do outro. Muitos tendem a preferir satisfazer o próprio 
desejo, ainda que, por vezes, prejudique alguém. Porque, afinal, 
nem sempre o que se deseja é útil e correto socialmente, [...]. 
(ZAGURY, 2018, p. 24).

Mas qual seria a causa ou fatores que interferem na hora de 
construir limites com os pequenos? Segundo as mães, as principais 
causas são a falta de definição e clarezas das regras, a família não ter 
uma rotina, a interferência de terceiros, como os avós, os adultos “não 
falarem a mesma língua”, ou seja, deve haver também uma concordância 
entre pai e mãe, ou cuidadores; a correria, cansaço, trabalho e leis que 
protegem demais as crianças e tiram toda a autoridade dos pais. Camélia 
ressalta que: “A falta de regras, limites e a forma como as crianças são 
educadas em casa, o saber a diferença do certo e do errado” interferem, 
em muito, nesse processo.

Já as professoras, quando questionadas a esse respeito, apontaram 
a desestrutura familiar, a falta de atenção dos pais e as tecnologias, pois 
elas tomaram conta das famílias onde não existe mais diálogo entre pais 
e filhos, como principais fatores. Ressaltam que é necessário cada um 
assumir o seu papel, a sua responsabilidade de educar, de ter uma rotina 
estabelecida, respeito, um ambiente tranquilo e amoroso. Podemos 
entender pela resposta da professora Verão: “Uma família em que 
cada um assuma o seu papel, a responsabilidade de educar, uma rotina 
estabelecida, diálogo, respeito, um ambiente tranquilo e amoroso”, seja 
um caminho para a construção dos limites na infância.

La Taille (2013) destaca que o papel da educação é duplo. 
Se, por um viés, deve garantir a conquista da liberdade e autonomia 
do educando, por outro, necessita também mostrar a eles que essa 
liberdade e autonomia não os libera de certas regras e exigências do 
convívio em sociedade. Já Demo (2002) diz que os professores que 
desejam contribuir para o desenvolvimento de seus educandos em 
relação à consciência crítica, à criatividade e à capacidade de exercer a 
cidadania, precisam ficar atentos para que o processo de aprendizagem 
seja marcado pelo desafio educativo. Proporcionando um ambiente 
pedagógico que incentive o convívio com as dúvidas, o saber pensar e 
a pesquisa.

Neste sentido, perguntamos se as docentes utilizam metodologias 
específicas para trabalhar a aprendizagem dos alunos indisciplinados 
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e como fazem para minimizar o problema na sua sala de aula. Todas 
responderam que, quando detectam a falta de limites e indisciplina, 
usam o diálogo para solucionar o problema. Também mudam a 
metodologia realizando aulas mais lúdicas, atividades que despertam e 
vão ao encontro do interesse dos alunos. Uma professora relatou que, 
no início do ano letivo, constroem com a turma os combinados e regras, 
assim consegue minimizar a indisciplina na sala de aula, pois, quando 
alguém não cumpre com o combinado é convidado a refletir sobre o 
ocorrido.

As aulas monótonas (sempre iguais), barulhos excessivos, brincadeiras 
de mau gosto, conversas paralelas tudo pode influenciar na escola, 
levando os alunos ainda serem mais agitados e sem limites. Quando 
isso acontece é necessário ter aulas mais lúdicas, criativas, dinâmicas, 
com forma diferenciadas de ensinar que possam mobilizar o interesse 
dos alunos para os conteúdos aplicados. Também precisa ser avaliado 
se isso realmente é o que o aluno espera da escola, da aprendizagem, 
e inovar com metodologias diferenciadas com apoio dos colegas de 
trabalho, coordenação e direção da escola. Ter regras bem definidas, 
saber o momento certo para falar. Todos trabalhando unidos e em 
equipe sempre com o mesmo objetivo ou propósito. (PRIMAVERA).

Quando o aluno é protagonista do seu aprendizado, o professor 
realiza atividades interessantes, atraentes e variadas automaticamente a 
disciplina e os limites farão parte da rotina da sala de aula. Neste sentido, 
o professor, muitas vezes, pode ser o causador da indisciplina? Três 
professoras responderam que sim, o professor pode ser o causador da 
indisciplina, quando: não consegue dialogar com a turma; não define 
regras e rotinas; as aulas monótonas e repetitivas. A desmotivação 
do professor também foi apontada como um agente causador da 
indisciplina na sala de aula. Uma professora disse que a culpa não é 
do professor e, sim, da família que não sabe impor limites em casa e as 
crianças já vêm indisciplinadas para a escola.

A professora Verão referiu que “Se o professor não tem objetivos 
claros sobre seu trabalho, não conseguirá ser um bom líder na turma, 
bem como organizar uma rotina onde os alunos consigam visualizar 
claramente o que lhes é permitido ou não e o que será realizado”. 
Galvão (2004) corrobora com essa ideia quando afirma que atividades 
interessantes e atrativas facilitam o engajamento de todos. As disciplinas 
e os conteúdos não podem ficar somente na realidade imediata e 
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concreta, eles precisam ser desafiantes, devem gerar a busca por novos 
conhecimentos, despertar a curiosidade, o espírito investigativo da 
criança.

Desde o nascimento a criança busca a satisfação e o prazer 
imediato de suas vontades e necessidades e, de forma egocêntrica, 
acredita que tudo gira em torno de seu mundo. Cabe aos pais, ou ao 
núcleo familiar, prover essas carências sem sucumbir aos desejos da 
criança, para que cresçam e adquiram capacidades, aptidões, moral e 
ética para suprirem sozinhos suas carências. Quando falamos em dar 
limites, precisamos ter clareza sobre a distinção entre necessidades e 
desejos dos filhos. Segundo Zagury (2018, p. 87) “necessidade é algo 
inevitável, algo que, se não atendido, pode levar o indivíduo a ter 
problemas sérios no seu desenvolvimento [...]. Desejo é a vontade de 
possuir algo, de realizar algo, que pode ou não ser importante para o 
desenvolvimento [...].

No nosso dia a dia necessitamos de algo para sobreviver e temos 
o sentimento de satisfação, ou não, em relação a nossa vida. Cada 
indivíduo tem sua maneira de desenvolver e satisfazer suas necessidades 
e a manutenção do equilíbrio entre elas. A autora cita Maslow que 
refere que o homem tem uma série de “necessidades normais”, essa 
classificação ele chamou de “Hierarquia das Necessidades de Maslow: 1. 
Necessidades fisiológicas; 2. Necessidade de segurança; 3. Necessidade 
de afeição; 4. Necessidade de estima; 5. Necessidade de realização”.

Segundo Zagury (2018) essa ideia de organização entre as 
necessidades demonstra que o homem vai atender uma necessidade de 
nível mais elevado se a de nível mais baixo já foi atendida. Ou seja, se 
a necessidade fisiológica, fome por exemplo, não for atendida não vai 
interessar-se em proteção, pois para suprir a fome é capaz de subir em 
uma árvore alta para apanhar uma fruta sem se preocupar em cair, uma 
vez que estando de barriga cheia não subiria na mesma árvore. Ou seja, 
quando supridas as necessidades fisiológicas passariam a se preocupar 
com a segurança e assim por diante.

Diante disso, questionamos mães e professoras se a escola e família 
estão conseguindo ter clareza do conceito de necessidade e desejo da 
criança na hora de construir valores na infância. Todas foram unânimes 
em afirmar que a família não está conseguindo ter esse discernimento 
e acabam confundindo o que a criança deseja com o que realmente 
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precisa. Isso se deve principalmente porque os pais querem compensar 
os filhos por sua falta de tempo. Para Zagury (2018, p. 89), “todo pai 
tem o dever de atender às necessidades de seu filho, sejam elas que nível 
forem [...] Quanto aos desejos, há que analisá-los para depois decidir”.

Já a escola, do ponto de vista das mães, consegue ter clareza 
sobre esses conceitos e tenta tratar todos de forma humana e igualitária. 
Por outro lado, as docentes têm uma opinião divergente entre si. Uma 
diz que a escola está assumindo responsabilidades que são da família. 
Já a professora Verão aponta a Base Nacional Comum como causadora 
dessa falta de clareza quanto aos desejos e necessidades, uma vez que só 
leva em conta o que a criança quer, deixando o professor em segundo 
plano diante das reais necessidades das crianças. Outra duas relatam 
que a Escola procura atender às necessidades das crianças em cada etapa 
do seu desenvolvimento.

Na minha opinião não, nos dias de hoje esses conceitos estão muito 
distorcidos pela família, os pais se sentem na obrigação de satisfazer 
todos os desejos do filho como recompensa pela vida corrida que levam, 
e pela falta de tempo com os filhos. A escola tenta fazer com que as 
necessidades da criança prevaleçam, mas assim causam frustrações na 
criança que a faz muitas vezes rejeitar a escola, sendo assim os pais 
se revoltam contra a escola, porque não querem que o filho sofra com 
nada. É um amor enganoso, enquanto os pais pensam estar amando 
e protegendo seu filho estão deixando de prepará-lo para a vida real 
que eles enfrentarão quando adultos. (INVERNO)

Portanto, a escola irá ser a primeira instituição onde a criança 
encontra esse limite e aí começa outro problema, a criança não quer ir mais 
às aulas, pois lá tem que respeitar as regras, combinados, a professora, o 
colega, vai ter que dividir os brinquedos e reconhecer o outro. La Taille 
(1999b) entende que a falta de limites e disciplina na escola estaria 
intimamente ligada às questões, como a autonomia dos educandos e à 
autoridade do professor. Para que o aluno veja o educador assim e acate 
as normas e regras da escola, os pais precisam dar esse empoderamento 
à instituição escolar. Mas o que se constata é o contrário, cada vez mais 
a família transfere para a escola a responsabilidade de educar seus filhos 
sem transferir essa autoridade.

Aprender a lidar com as frustações, com as perdas, ouvir a 
palavra “não”, ter que adiar um desejo, tudo isso, é ter limites. A criança 
necessita compreender que nem todas as suas vontades se realizarão 
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quando e como querem. Cortella (2017, p 115) afirma que “não se 
deve admitir que uma criança confunda desejos com direitos”, ressalta 
ainda a importância da família e escola estabelecerem uma parceria para 
cuidar, cada uma com suas peculiaridades, das crianças e dos jovens.

6 Considerações finais

O artigo ora apresentado é resultado de uma pesquisa realizada 
com professoras e mães de uma Escola Municipal de Educação Infantil 
do município de Ibirubá/RS. O estudo tentou responder quais as 
discussões que ocorrem no âmbito família/escola e como enfrentam 
o processo de (re)construção de limites e disciplina na infância? Pelas 
respostas dadas pelas pesquisadas, ficou claro que o tema é discutido na 
família e na escola e que as duas instituições estão tendo dificuldades no 
processo de impor limites na infância.

No caminho da (re)construção dos limites está a falta de tempo 
dos pais, pois o trabalho e a correria do dia a dia fazem com que esse 
tempo para passear, brincar, ler ou contar histórias para seus filhos 
fique limitado somente à noite e finais de semana. E, muitas vezes, 
para

compensar essa ausência, acabam cedendo à vontade e 
desejos dos filhos. A desestrutura familiar, a falta de rotina, regras, 
diálogo e amor são outros fatores que podem contribuir na indisciplina 
e falta de limites das crianças. Para minimizar esse efeito é preciso 
responsabilidade, diálogo e coerência dos pares que fazem parte do seio 
familiar, pois a criança precisa de atenção, respeito, amor e um ambiente 
tranquilo para crescer.

Neste contexto, a família e a escola têm que ter clareza de seus 
papéis, saber a diferença entre o que a criança precisa para atender suas 
necessidades e o que é apenas um desejo. A relação pais/professores 
deve ser baseada na amizade, respeito, conhecimento mútuo, para que 
o diálogo aconteça de forma natural, onde cada instituição tenha clareza 
e compreensão de suas reponsabilidades e deveres. Os adultos que 
convivem com as crianças são como um espelho e acabam refletindo 
nelas os valores e a ética. Para isso, os pais devem fazer prevalecer sua 
autoridade, usar o diálogo, ter clareza do que as crianças realmente 
precisam. Já os professores podem minimizar os problemas de sala 
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de aula com aulas atraentes, construindo, junto com os alunos, os 
combinados diminuindo, assim, a monotonia e atender as crianças em 
todas as suas necessidades.

Respeitar regras, ter consciência de seus direitos e deveres são 
fundamentais desde a mais tenra idade para não se tornar uma pessoa 
agressiva, com problemas de relacionamento, imediatista, arrogante. 
Então a criança que era acostumada a ganhar tudo através da teimosia 
e do grito, torna-se um adolescente e irá usar a violência para conseguir 
aquilo que deseja.

Ao chegar nesse estágio os pais já perderam as rédeas da situação, 
muitos são coniventes com o mau comportamento do filho, pois não 
querem assumir que erram na educação das crianças ou acabam tendo 
a ilusão de que tudo é uma fase e que vai passar. Por isso, quanto mais 
cedo os pais iniciarem uma educação baseada no amor, na afetividade, 
na disciplina e na confiança mais cedo terão o retorno de ter filhos que 
sabem dar valor à Educação, ao respeito, à ética e aos valores transmitidos 
pela família e escola. Sabemos que é uma tarefa difícil, longa, cansativa, 
mas será recompensadora. Estamos forjando uma geração que será de 
homens e mulheres responsáveis, úteis e preocupados com o local onde 
vivem.

O tema “limites e disciplina na infância: um grande desafio para 
a família e escola” ainda tem muitos pontos a serem discutidos, e estamos 
longe de uma solução, o que ficou claro é que as duas instituições, 
escola e família, têm sua parcela de responsabilidade e juntas com 
muito diálogo, paciência, afetividade e amor, vão caminhar em busca 
das respostas e dos melhores métodos para sanarem o problema.
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Capítulo 10

JOGOS E BRINQUEDOS NO PROCESSO DE 
INCLUSÃO NA EDUCACÃO INFANTIL

Jussara Garcez Cunha1 

Vaneza Cauduro Peranzoni2

Introdução

A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica. 
É nesse momento que a criança, acostumada ao seu meio 

familiar, depara-se com o meio social, sendo assim, a escola passa a ser o 
seu primeiro grupo social.

Nesta etapa a criança é inserida na escola, e esta é uma das fases 
mais importantes para o seu desenvolvimento, para a construção de 
suas habilidades e competências infantis, pois é em seus primeiros 
anos de vida que o indivíduo está se conhecendo, construindo as suas 
características pessoais e de formação de caráter e aos poucos, a partir 
da interação com outras crianças e ambientes diferenciados, estará 
desenvolvendo seus primeiros atos de convivência em sociedade.

Na escola, encontramos a diversidade, cada criança ou aluno 
inserido neste meio social tem as suas especificidades, em razão desta, 
hoje, os profissionais que trabalham com as infâncias têm o compromisso 
de ter o olhar atento as diferenças, não como forma de exclusão, mas 
como forma de inclusão.

O presente artigo é resultado de um trabalho de pesquisa 
realizado em uma escola de Educação Infantil do município de Cruz 
Alta/RS, com o objetivo de identificar como os jogos e as brincadeiras 
contribuem para o processo de inclusão no ambiente de Educação 

1 Acadêmica do Curso de Pedagogia/PARFOR - Unicruz - Universidade de Cruz Alta- 
ju.g.cunha@hotmail.com

2 Orientadora, professora Dra Vaneza Peranzoni-Universidade de Cruz Alta. E-mail: 
vperanzoni@unicruz.edu.br
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Infantil. Além disso, buscou-se analisar as percepções que às professoras 
desta área têm a respeito da importância de se utilizar os jogos e 
brinquedos como processo de inclusão.

Para esta reflexão consideramos que as atuais Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Infantil (BRASIL, 2009, p.12) 
definem a criança como: “sujeito histórico e de direitos que, nas 
interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua 
identidade pessoal e coletiva [...] e constrói sentidos sobre a natureza e 
a sociedade, produzindo cultura”.

A partir desta concepção, a Base Nacional Comum Curricular 
– BNCC (BRASIL, 2009) afirma que toda a criança tem direitos de 
aprendizagem os quais oportunizem o seu pleno desenvolvimento 
através de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. 
O brincar surge como possibilidade de crescimento e desenvolvimento 
para todas as crianças.

A concepção de inclusão é marcada historicamente por intensas 
mudanças. No entanto, apenas passou a ser discutido mais amplamente 
a partir da Declaração de Salamanca (1994), quando algumas nações 
começaram a pensar em uma educação inclusiva. Na referida declaração 
fica garantido o direito da criança portadora de necessidades especiais a 
frequentar escolas regulares, sem que sejam excluídas pela comunidade 
escolar ou encaminhadas para centros especializados ou ainda para 
escolas especiais.

O brincar possibilita à criança adquirir diversas experiências, 
tais como tomada de decisões, pensamento, interação com o meio, 
criando maneiras diversificadas de se expressar por meio das múltiplas 
linguagens e construindo novos conhecimentos. A criança se desenvolve 
muito mais em um ambiente no qual ela se sinta segura, em um  
(KISHIMOTO, 1997).

Assim, os jogos e as brincadeiras entram na vida da criança 
como recursos pedagógicos que a auxiliam no desenvolvimento das 
suas habilidades. E o brincar torna- se indispensável para a vida escolar 
do aluno, possibilitando que o mesmo cresça em um ambiente no qual 
sejam estimuladas todas as suas capacidades, tornando-o um sujeito 
capaz de tomar suas próprias decisões no meio que está inserido.

Nesta direção cabe justificar que o interesse e a escolha por este 
tema surgiram pela necessidade de realização do Trabalho de Conclusão 
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de Curso de Pedagogia e por ser um tema de atuação da pesquisadora. 
Com este estudo, pretende-se contribuir para aperfeiçoar e conscientizar 
os processos de inclusão na Educação Infantil.

2 Metodologia

Esta pesquisa se caracteriza como um estudo de abordagem 
qualitativa, de análise descritiva. Abordagem qualitativa “é uma 
sequência de reflexões e de relatos a respeito de experiências vividas pelo 
pesquisador em meio a outras pessoas.” (BRANDÃO, 2003, p.10).

Quanto à pesquisa descritiva, exige do investigador uma série 
de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende 
descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade (TRIVIÑOS, 
1987). Os instrumentos utilizados consistiram na realização de 
questionário com perguntas semiestruturadas com os professores 
de Educação Infantil, elaboradas a partir de questões norteadoras 
que embasaram a temática. Esta pesquisa foi concretizada em uma 
Escola de Educação Infantil da Rede Municipal de Cruz Alta. A 
referida escola conta com uma população de pesquisa de 18(dezoito) 
profissionais sendo retirada uma amostra de 05(cinco) professoras 
para a aplicação do questionário. A partir disso, foram distribuídos 
questionários para 05(cinco) professoras que fazem parte da Instituição 
Escolar. Para realizar a pesquisa foi obtida carta de apresentação e termo 
de consentimento livre e esclarecido.

Como instrumento de pesquisa foi utilizado um roteiro a partir 
de um questionário semiaberto para a coleta de dados. Marconi e Lakatos 
(2003, p. 201) definem questionário como sendo “um instrumento de 
coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que 
devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”.

Para o embasamento da presente pesquisa utilizou-se a forma de 
pensar, considerando o entendimento de Gil (2007, p. 17), segundo o 
qual a pesquisa pode ser definida como:

[...] o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 
proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A 
pesquisa desenvolve-se por um processo constituído de várias 
fases, desde a formulação do problema até a apresentação e 
discussão dos resultados.
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As razões que levam à realização de uma pesquisa científica 
podem ser agrupadas em razões intelectuais (desejo de conhecer pela 
própria satisfação de conhecer) e razões práticas (desejo de conhecer 
com vistas a fazer algo de maneira mais eficaz).

A interpretação dos dados foi realizada através de estudos de 
casos coletados na forma de questionário na Instituição referida 
anteriormente, estes foram analisados e revisados teoricamente para 
uma melhor compreensão destes dados. É importante ressaltar que, 
para manter a integridade e a descrição da pesquisa, não utilizarei os 
nomes das entrevistadas durante as revisões bibliográficas. Para tanto 
será utilizada a nomenclatura de Entrevistada “A”, “B”, “C”, “D” e “E” 
ao nos referirmos às professoras entrevistadas.

3 Resultados e discussões

A primeira pergunta do questionário era referente à formação das 
educadoras. As professoras entrevistadas3 indicaram que têm formação 
em Pedagogia e, em sua maioria, contam com Especialização em alguma 
área da Educação; apenas a entrevistada “E”, não tem Licenciatura.

De modo crescente, os professores vêm buscando se graduar 
em Pedagogia e se especializar nas áreas afins. Por isso, é imprescindível 
ressaltar que, a partir dos novos paradigmas da sala de aula, os educadores 
devem estar cada vez mais preparados para atuar com a pluralidade a 
diversidade. Atualmente, conhecer os processos de aprendizagem e estar 
preparado e munido de saberes específicos das infâncias, faz-se necessário.

Na segunda pergunta, o questionamento era sobre se já trabalhou 
ou se trabalha com alunos com deficiência e as entrevistadas “B” e “E” 
foram as únicas que ressaltaram que não haviam trabalhado com alunos 
com deficiência, sendo que as demais assinalaram que sim.

A deficiência muitas vezes, é confundida apenas com as 
questões físicas de um indivíduo, porém não podemos esquecer que há 
diversos tipos de deficiências, não apenas as aparentes aos olhos, mas 
as intelectuais, por exemplo, entre tantas outras que encontramos em 
nossas salas de aula. Antunes (2008, p.11) ao ressaltar esta questão, faz 
as seguintes considerações:

3 Como referido na metodologia, para manter o sigilo e o anonimato quanto às 
participantes, estas foram nomeadas pelas letras maiúsculas do alfabeto.
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O universo da educação especial é de forma tão abrangente que, 
sinceramente, torna-se impossível imaginar quantas disfunções, 
um dia, apresentar-se-ão unidas. Em uma mesma sala de aula há 
possibilidade de, por exemplo, termos a presença de sete a oito 
alunos com problemas de aprendizagem e nenhum deles com 
causas análogas, exigindo até um especialista para cada caso. E, 
por mais paradoxal que seja, o professor é o mesmo para todos.

Quando falamos em deficiência, é claro que o primeiro 
questionamento em que se pensa são as crianças com algum tipo de 
síndrome ou limitação física. Hoje, entende-se que podemos ter em 
nossas escolas os mais diversos tipos de “deficiências”. Os ditos “normais” 
já não é mais o entendimento adequado a se seguir, porque, via de 
regra, cada aluno tem sua essência, sua vivência, suas habilidades e suas 
dificuldades. Além disso, as Escolas de Educação Infantil constituem 
um dos melhores ambientes para se trabalhar a diversidade. Sobre isso, 
cabe ressaltar o entendimento de Medeiros, Morais e Souza (2009, p. 
86):

Assim, hoje, vemos a escola da infância como um lugar de 
acolhimento das novas gerações. É evidente que as diversidades 
culturas, étnicas, religiosas, físicas, psíquicas, que estão presentes na 
sociedade estarão, significativamente, presentes na escola. Assim, 
o grande desafio do momento tem sido como pensar e realizar 
que uma escola feita para a homogeneização possa cumprir a meta 
de acolher e enfatizar as singularidades.

Quanto ao questionamento sobre o tipo de inclusão, as 
entrevistadas descreveram os problemas de aprendizagens, entre 
os quais destacaram o Transtorno de Déficit de Atenção (TDHA) 
e deficiência auditiva. No entanto, uma das respostas marcou mais 
significativamente, quando, no caso, a entrevistada “C” respondeu 
“Diversidade e respeito”.

Torna-se adequado neste momento, questionar a referida 
resposta, visto que diversidade e respeito não são caracterizadas como 
deficiências. Porém, não devemos descartar tão somente esta questão 
pela colocação errônea, porque a inclusão é a diversidade em si e o 
respeito quanto a essa diversidade é o que precisamos, atualmente, para 
os processos de inclusão na contemporaneidade. Quanto mais cedo 
estes processos de inclusão se iniciam, melhor é para a formação das 
crianças (MEDEIROS; MORAIS; SOUZA, 2009).
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A política de inclusão daqueles que têm necessidades educativas 
especiais abriu um espaço maior para os alunos que estavam excluídos 
do contexto escolar. A Declaração de Salamanca (1994) pressupõe que 
toda criança tem direito à educação fundamental e deve ser dada a 
oportunidade de atingir e manter o nível de aprendizagem. E, justifica 
que, aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso 
à escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia 
centrada na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades (ONU, 
1994).

Considerando esta socialização inicial e o quão importante ela 
é nesta faixa etária, Medeiros, Morais e Souza (2009, p. 85) descrevem 
que:

As primeiras experiências das crianças na escola servem para 
a formação “holística” das crianças e são, na verdade, um 
referencial “vivenciado” de concepções a práticas sócias. Muitos 
(pré)conceitos, ou conceitos espontâneos, são estabelecidos nesta 
faixa etária, através do convívio com pessoas e instituições que 
frisam comportamentos. Oferecer escolas inclusivas, que afirmem 
a importância e a positividade da diversidade, é uma obrigação 
da geração adulta para com as crianças para que elas possam viver 
com competência social no mundo contemporâneo.

É uma questão muito importante que devemos ressaltar nesta 
mencionada resposta, pois a entrevistada trata a diversidade como um 
tipo de inclusão, ou seja, ela acolhe a todos de uma mesma forma, 
incluindo, desse modo, respeito às diferenças e singularidades de cada 
criança. Ainda conforme destacam Medeiros, Morais e Souza (2009, p. 
83), podemos citar o entendimento de que “o mundo que habitamos 
é formado por uma imensa diversidade. A diversidade se manifesta nas 
características físicas, psíquicas, sociais, biológicas, entre outras. Isto é, 
a diversidade traz em si uma imensa riqueza”.

A educação inclusiva constitui-se sob a ótica da teoria sócio 
construtivista do desenvolvimento de Vygotsky, a qual defende a ideia 
de que o educando, para construir seu conhecimento, necessita de 
interações sociais apropriadas, o que envolve a afetividade. Vygotsky 
(apud TAILLE; DANTAS; OLIVEIRA, 1992, p. 76) afirma que o 
pensamento “tem sua origem na esfera da motivação, a qual inclui 
inclinações, necessidades, interesses, impulsos, afeto e emoção. Nesta 
esfera, estaria a razão última do pensamento e, assim, uma compreensão 
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completa do pensamento humano só é possível quando se compreende 
sua base afetivo-volitiva”. Assim sendo, a afetividade é extremamente 
importante para a inclusão escolar.

Em seus estudos sobre o fracasso escolar, Kishimoto (1997) 
destaca dois aspectos relevantes para desenvolver as capacidades 
cognitivas de crianças especiais: a presença de um mediador interposto 
entre o estímulo e o organismo e os recursos (instrumentos pedagógicos) 
adequados, possibilitando-lhes experiências positivas que as motivem e 
as estimulem para o desenvolvimento. Ela, ainda, afirma que “O jogo 
possibilita à criança deficiente mental aprender de acordo com o seu 
ritmo e suas capacidades. Há um aprendizado significativo associado à 
satisfação e ao êxito, sendo este a origem da autoestima”.

Também quanto à mesma questão uma das professoras 
entrevistadas refere-se ao TDAH como uma deficiência ,sendo que, o 
Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade é um problema 
de aprendizagem e não uma deficiência. Antunes (2008, p. 43) assim 
descreve o TDAH:

Ao que se sabe é um transtorno de bases genéticas, caracterizado 
por sintomas de desatenção, acompanhado ou não de 
hiperatividade ou impulsividade, e causador de sensíveis 
dificuldades de aprendizagem, quando não bem compreendido 
por pais e educadores.

Todas as entrevistadas acreditam que os jogos e brincadeiras são 
ferramentas importantes para o desenvolvimento da criança em sala de 
aula. A Entrevistada “A” ressalta esta importância para: “as questões de 
adaptação, integração social e estimular a aprendizagem das crianças 
desde o berçário”. Este mesmo pensamento pode ser visto, também,  em 
Zortéa (2011, p. 29):

Quando convivem nesse espaço com seus pares, as crianças 
aprendem muito além do que desejamos ensiná-las quando 
jogam, brincam, pintam, ouvem histórias, comem juntas, lavam 
suas mãos, etc. Aprendem sobre manejar conflitos, a lidar com 
o imprevisível, a não desistir quando erram, a esperar ou a não 
esperar, a compartilhar amigos. Aprendem sobre o lugar que 
ocupam, sobre pertencimento. Aprendem sobre os outros e sobre 
si mesmos ao estarem com os outros. Descobrem sobre as regras 
sociais do contexto que habitam.



182  
Sirlei de L. Lauxen  |  Maria Lourdes B. Hartmann  |  Fátima T. Costa (Org.)

Quanto à importância de trabalhar com jogos e brincadeiras como 
recurso de inclusão de alunos com deficiência, Kishimoto (1997) entende 
o brinquedo educativo como recurso que ensina, desenvolve e educa de 
forma prazerosa. Para assumir a função lúdica e educativa, o brinquedo, 
quando escolhido voluntariamente, pode proporcionar diversão, prazer ou 
até desprazer. Ele pode ensinar qualquer coisa que complete o indivíduo 
em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão do mundo.

Nesse sentido, Brancher, Medeiros e Machado (2018, p. 39) 
exemplificam bem o brincar subjetivo conduzindo ao desenvolvimento 
sócio afetivo quando descrevem:

[...] que o brincar apresenta-se como um aspecto fundamental 
no desenvolvimento infantil e, mais especificamente, para a 
construção subjetiva. Consequentemente é crucial nos processos 
de aprendizagem das crianças. Sendo assim, é relevante que este 
aspecto esteja presente nas práticas escolares engendradas na 
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
especialmente nos casos de alunos que apresentam problemas no 
seu desenvolvimento.

As Entrevistadas “B” e “D”, dentro deste mesmo contexto, 
ressaltaram a importância de adaptar e adequar os jogos e brincadeiras 
dependendo de cada deficiência. Este é um ponto a se pensar, 
considerando-se que o jogo e o brincar, quando encarados de maneira a 
auxiliar os alunos com deficiência acaba por ajudar na autoestima deste 
mesmo indivíduo. Portanto, o jogo e a brincadeira quando pensados 
mais intrinsicamente para os alunos especiais, podem ser grandes 
aliados no fortalecimento do sentimento de autonomia ainda que 
assistida. Podemos entender melhor este paradigma entre o sentimento 
de fracasso e a autoestima, explica Kishimoto (1997, p. 104):

O “fracasso”, sentimento experimentado pelos alunos de classes 
especiais, pode ser substituído pelo sentimento de auto-satisfação 
e auto-estima, pois o jogo proporciona prazer e desprazer. Quando 
a criança joga, fica livre de tensões e das avaliações dos adultos.

Ainda conforme descrito por Kishimoto (1997, p. 105), o jogo 
é apontado como recurso para o mediador/professor como colaborador 
na construção da aprendizagem e da autonomia de crianças com 
deficiência, considerando que, “Sendo assim, poderíamos dizer que 
o jogo é um recurso do qual o mediador pode fazer uso para ajudar 
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as crianças com “dificuldade” de aprendizagem a se tornarem sujeitos 
pensantes, participantes e felizes”.

A última pergunta do questionário referia-se a quanto o 
professor achava importante os jogos e brincadeiras no processo de 
inclusão da criança com deficiência no ambiente da Educação Infantil. 
Todos os professores responderam que achavam sim importante, porém 
as respostas mais significativas foram as das Entrevistadas “A” e “D” que 
demonstram o quanto os jogos e as brincadeiras podem agir de modo 
acolhedor e integrador, além de possibilitarem um olhar mais atento do 
professor. A Entrevistada “A” descreveu que:

É através do brincar que a criança aprende e para as crianças 
com alguma deficiência é através do jogo e do lúdico que a 
criança consegue se integrar melhor à turma e se expressar 
melhor com a professora e colegas, dando oportunidade para seu 
autoconhecimento e “pistas” que facilitam a sua aprendizagem.

Essa descrição pode ser reforçada com o entendimento descrito 
por Kishimoto (1997, p. 96) que assim relata:

Sabemos que as experiências positivas nos dão segurança e estímulo 
para o desenvolvimento. O jogo nos propicia a experiência do 
êxito, pois é significativo, possibilitando a autodescoberta, a 
assimilação e a integração com o mundo por meio de relações e 
vivências.

A Entrevistada “D” (2019) também aponta sobre esta 
importância e descreve que:

Sim, os jogos e as brincadeiras contribuem no processo de inclusão 
pois a criança com deficiência apresenta dificuldades de assimilar 
sendo necessário utilizar o concreto, estratégias metodológicas 
práticas para que o aluno consiga desenvolver suas habilidades 
cognitivas facilitando o processo do seu desenvolvimento em 
todas as etapas.

E ainda em Kishimoto (1997, p. 96), pode-se ver como o jogo é 
importante para o desenvolvimento das crianças especiais:

O jogo possibilita à criança deficiente mental aprender de 
acordo com o seu ritmo e suas capacidades. Há um aprendizado 
significativo associado a satisfação e ao êxito, sendo este a origem 
da auto-estima. Quando esta aumenta, a ansiedade diminui, 
permitindo a criança participar das tarefas de aprendizagem com 
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maior motivação.

Tendo em vista a certeza de que nenhuma aprendizagem pode 
se isolar de sua aplicação na vida da comunidade, Antunes (2008, p. 
23) conclui que “a meta essencial de uma educação inclusiva jamais se 
afasta da pessoa global e, portanto, se interessa pelo aprofundamento 
intelectual sem que isso se sobreponha ao emocional, ao físico, 
intelectual, ao criativo e ao estético”.

Diante disso, enfatiza-se, conforme Kishimoto (1997), que 
as atividades com jogos e brincadeiras, enquanto ferramentas de 
aprendizagem, podem ser usadas nas mais distintas possibilidades e 
finalidades: recreativa, ensino de conteúdos escolares, diagnóstica, 
ação espontânea prazerosa e livre. Não há dúvidas para a maioria das 
entrevistadas os jogos e brincadeiras podem ser um elemento importante 
na inclusão e no desenvolvimento da criança com deficiência e para 
Kishimoto (1997, p. 104):

A possibilidade de exploração e de manipulação que o jogo oferece, 
colocando a criança deficiente mental em contato com as normais, 
com adultos, com objetos e com o meio ambiente, propiciando o 
estabelecimento de relações e contribuindo para a construção da 
personalidade e do desenvolvimento cognitivo, torna a atividade 
lúdica imprescindível na sua educação.

Portanto, como destacado, os jogos e as brincadeiras são 
essenciais e podem ser um grande mediador e desenvolver as 
capacidades, habilidades e aprendizagens das crianças com deficiência 
e ainda integrar os alunos de forma divertida e livre da pressão do 
não aprendizado reforçando a autoestima tanto dos com necessidades 
especiais quanto os outros alunos que compõem a turma.

4 Considerações finais

Concluindo, percebeu-se que a ludicidade é um recurso mediador 
dos processos de desenvolvimento das capacidades, habilidades e 
aprendizagens das crianças com deficiência. Há um consenso relativo 
das professoras entrevistada sobre a importância das atividades lúdicas 
como auxiliares nesses processos de inclusão, pois está possibilita a 
criança adquirir diversas experiências e interação com o meio, criando 
maneiras diversificadas de se expressar por meio de múltiplas linguagens 
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e, assim, construindo novos conhecimentos.
Assim sendo, os professores considerem os jogos e brincadeiras na 

Educação, para que, aconteça, de fato, a inclusão e articulação de forma 
integrada, tendo tem vista as necessidades e interesses das crianças, seu 
estágio de desenvolvimento e o processo de construção do conhecimento, 
a valorizar o conhecimento através de atividades significativas.

No contexto escolar, os jogos e brincadeiras podem 
proporcionar aos alunos a liberdade de expressar sua criatividade, 
sua alegria, independentemente de suas limitações e construir a vida 
escolar saudável e responsável. Cabe ao professor de Educação Infantil 
a ousadia de criar novas situações de aprendizagem que oportunize 
a criança, principalmente a liberdade em criar as habilidades lúdicas 
como: a criatividade, a observação, a descoberta, o raciocínio lógico, 
análise e comparação, entre outros.

Atualmente, segundo a Base Nacional Comum Curricular 
o brincar é um direito de aprendizagem da criança, tornando seu 
aprendizado significativo por meio de atividades que contemplem o 
lúdico e os momentos da criança na escola mais prazerosos e contribuindo 
assim para as múltiplas linguagens. Enfim, o brincar é uma maneira de 
compartilhar experiências e ampliar o universo simbólico da criança, 
e é papel da escola promover o brincar, especialmente na Educação 
Infantil. Na escola é preciso planejar tempo e espaços, para que a 
brincadeira aconteça.

Diante disso, os jogos e brincadeiras tornam-se indispensáveis 
para a vida escolar da criança, possibilitando que a mesma cresça em 
um ambiente no qual seja estimulada em todas as suas capacidades. 
Outro aspecto a destacar é que, a partir das brincadeiras e jogos, a 
criança se sinta tranquila, disponível para aprender, para se relacionar 
com o outro, para desfrutar da convivência social com todos os desafios 
e conquistas que a experiência possa promover.
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Capítulo 11

PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: UM ESTUDO DE CASO

Ana Belló Mendes1

Fabiana Ritter Antunes2

1 Considerações iniciais

A educação brasileira é composta por Educação Básica onde 
está inserido a Educação Infantil, o Ensino Fundamental 

obrigatório de nove anos no qual muitas escolas municipais possui 
inserido os Pré A e B que fazem parte da Educação Infantil e o Ensino 
Médio e o Ensino Superior. Quais apresentam conceitos e valores 
fundamentais para a democracia e para a cidadania e as áreas do 
conhecimento.

A Educação Infantil tem o dever de incentivar o desenvolvimento 
motor da criança, onde é necessário demonstrar a capacidade do corpo 
se expressar, de agir de forma adequada no convívio com o outro, 
relacionando a coordenação motora, afetiva e cognitiva da criança para 
o progresso da aprendizagem.

O Referencial Curricular Gaúcho (RCG) após muitas 
contribuições foi homologado em 12 de dezembro de 2018 pelo 
conselho Nacional de Educação (CEED) e pela União do Conselho 
Municipal de Educação (UNCME). Nele consta a percepção de que 
a Educação física é cumpridora da cultura corporal de movimento 
que potencializam o aluno para intervir de forma crítica, criativa na 
dimensão social proporcionando atividades diversificadas para atingir 
os objetivos propostos no auxílio das atividades motoras.

A Educação Infantil se caracteriza no âmbito da pedagogia como 

1 Acadêmica do 8º Semestre de Pedagogia PARFOR. anamendes2665@gmail.com
2 Professora do Curso de Pedagogia da Universidade de Cruz Alta. fantunes@unicruz.

edu.br

file://localhost/C:/Users/Ana/Downloads/anamendes2665%40gmail.com
mailto:fantunes@unicruz.edu.br
mailto:fantunes@unicruz.edu.br
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objeto fundamental para o desenvolvimento da criança, orientando, 
socializando e desenvolvendo habilidades de acordo com suas faixas 
etárias e suas necessidades individuais. O professor mantém o olhar 
atento para as necessidades que a criança precisa aprimorar de acordo 
com sua faixa de desenvolvimento. A interação entre crianças de faixas 
etárias aproximadas auxiliam no desenvolvimento e na reconstrução da 
aprendizagem.

Este trabalho é de suma importância nos períodos apropriados, 
pois eles embasam o desenvolvimento mental, de espaço e 
tempo, antecipando as ações vivenciadas, as quais dão base para o 
desenvolvimento do aprendizado, favorecendo as operações formais que 
geram o domínio da inteligência lógica, que refinam o desenvolvimento 
da criança para a vida.

Considerando os objetivos necessitamos: Aprofundar o 
conhecimento sobre as possíveis contribuições no desenvolvimento 
humano na perspectiva cognitiva, afetiva e motora de crianças de 
4 a 5 anos de duas escolas municipais de Cruz Alta / RS; investigar o 
desenvolvimento das habilidades de locomoção de manipulação e 
estabilização que favorecem o desenvolvimento das crianças; identificar 
as possíveis dificuldades motoras das crianças; identificar nas práticas 
pedagógicas as habilidades e as diferentes metodologias que as 
professoras utilizam.

Investigamos o problema da pesquisa quais as possíveis 
contribuições no desenvolvimento humano na perspectiva cognitiva, 
afetiva e motora de crianças de 4 e 5 anos? como ocorre a estimulação 
do movimento motor das crianças na educação infantil e como ela 
favorece a alfabetização, bem como em que atividades ela proporciona 
a estimulação motora? Quais atividades psicomotoras desenvolvem 
a estimulação precoce das crianças na educação infantil? Percebendo 
como acontece o processo de evolução motor das crianças como é 
oportunizado as vivências motoras, como elas favorecem ou não o 
desenvolvimento das crianças.

2 Metodologia

A abordagem da pesquisa é qualitativa com foco no estudo de 
caso. “A pesquisa qualitativa busca captar o fenômeno em estudo a 
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partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos 
os pontos de vista relevantes” (GODOY, 1995, p. 21). Para Yin (2005, 
p. 32), “[...] o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga 
um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real”, de 
acordo com as vivencias do entrevistado.

A pesquisa foi realizada no ano de 2019 em duas escolas 
municipais de Cruz Alta/RS, as quais foram escolhidas através de um 
sorteio entre todas as escolas de ensino fundamental da rede municipal. 
Às duas escolas municipais da cidade de Cruz Alta foram identificadas 
como: Escola Leste (EL) e Escola Sul (ES) na intenção de preservação 
de suas identidades.

A Escola Leste (EL) situa-se no bairro Turíbio Veríssimo, a escola 
possui ampla estrutura, com quadra coberta, pracinha, biblioteca, 
sala de Atendimento Especializado (AEE), amplo refeitório e salas 
adequadas apara a capacidade das crianças, e a Sul situa- se no Bairro 
Dirceu e também possui ampla estrutura espaço adequados, sala de 
Atendimento Especializado (AEE), pracinha, refeitório e salas, quadra 
de esportes descoberta e sala de informática, as atividades em sua 
maioria são realizadas na quadra, sendo na sala em dias que o clima 
não colabora.

As crianças da Escola Leste (EL) e da Escola Sul (ES) estão 
inseridas entre alunos do ensino fundamental no convívio com 
crianças de até 5º ano entre 12 e 13 anos de idade, os quais tem 
recreio juntamente com as outras turmas, permitindo assim o convívio 
e o entrosamento com os demais alunos, neste período os alunos são 
observados por profissionais qualificados para cuidarem do recreio.

A coleta de dados foi realizada através de um questionário com 
perguntas fechadas e um entrevista com perguntas abertas, às quais 
foram aplicadas nas duas escolas para as professoras de Educação Física. 
Para Marconi e Lakatos (2007) entrevista é o encontro entre duas 
pessoas no qual uma delas deseja obter informações em relação a um 
determinado assunto. Nesta pesquisa o tipo de entrevista utilizada foi 
a semiestruturada, pois a entrevistadora tem a possibilidade de repetir 
ou de formular determinada pergunta, a fim de garantir a sua melhor 
compreensão.

As informações do perfil das sujeitas analisados, foram duas 
professoras de Educação Física sendo uma de cada escola, as quais 
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foram selecionadas através do sorteio, no momento em que foi realizada 
a apresentação através de carta de apresentação na escola selecionada foi 
explicado como ocorreria o questionário e a entrevista foram extraídas 
de um questionário fechado com questões relativas ao seu processo 
de formação pessoal e profissional, e também entregue um termo de 
consentimento livre e esclarecido do Comitê de Ética da Universidade 
de Cruz Alta – CEP/UNICRUZ.

A Professora L da escola Leste possui 61 anos, cursou magistério 
em 1981 e Graduação em Pedagogia em 2014, iniciou Educação Física 
mas não concluiu, atualmente trabalha em uma escola 20 horas, possui 
experiência de 35 anos em series iniciais.

A Professora S da escola Sul possui 26 anos cursou magistério 
e concluiu Graduação em Educação Física em 2016 e está Cursando 
Pedagogia no 8º semestre na UNICRUZ, realizou Pós Graduação em 
Práticas Sócio Culturais do Desenvolvimento Social na UNICRUZ, 
possui experiência de 3 a 4 anos em Educação Infantil e de 2 anos nos 
Anos Iniciais.

A análise dos dados qualitativos tem o intuito de explicá-los e 
embasando os em teóricos conhecidos, tendo como proposito a maior 
compreensão sobre o assunto, que foi dividido em 4 eixos: sendo o 
1º as possíveis contribuições no desenvolvimento humano, o 2º 
o desenvolvimento de habilidades fundamentais, o 3º as possíveis 
dificuldades e as estratégias utilizadas pelos professores e no 4º eixo 
a prática pedagógica e as metodologias utilizadas. Refletindo sobre as 
particularidades, usando uma metodologia de interpretação envolvendo 
a preparação dos dados para análise, este processo “consiste em extrair 
sentido dos dados de texto e imagem” (CRESWELL, 2007, p. 194) 
definindo a análise de conteúdo com suas peculiaridades, alcançando 
um significado profundo das comunicações neles cifradas enriquecendo 
a leitura dos dados coletados. Como afirma Chizzotti (2006, p. 98), “o 
objetivo da análise de conteúdo é compreender criticamente o sentido 
das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações 
explicitas ou ocultas” para a melhor compreensão do tema abordado.

3 Resultados e discussões

Diante do exposto o trabalho identificou quatro eixos que 
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foram construídos a partir dos objetivos específicos da pesquisa, 
sendo eles: 1) Possíveis contribuições no desenvolvimento humano; 
2) O desenvolvimento de habilidades fundamentais; 3) As possíveis 
dificuldades e as estratégias utilizadas pelos professores; e 4) A prática 
pedagógica e as metodologias utilizadas.

Inicialmente foi analisado o Eixo 1, o qual prioriza, segundo 
Piaget (1973) o conhecimento que se desenvolve através das ações do 
sujeito sobre o objeto construindo e a interação com o meio, o qual opera 
sobre o real buscando compreende-lo e transformá- lo organizando seus 
conhecimentos em sucessíveis adaptações de assimilação e acomodação 
entre os indivíduos, objetos e o mundo, desenvolvendo, transformando 
e dando suporte para as aprendizagens.

Segundo as professoras a lateralidade e as noções espaciais são as 
que mais as preocupam no desenvolvimento psicomotor das crianças, 
porque hoje em dia estão muito acomodadas em frente das telas o 
que ocasiona a deficiência da lateralidade e dos estímulos motores o 
envolvimento com “A educação psicomotora [...] leva a criança a tomar 
consciência de seu corpo, da lateralidade, a situar-se no espaço [...] 
(LE BOULCH; 1988, p. 11), proporcionado o desenvolvimento das 
habilidades fundamentais. Hoje a escola deve incentivar o progresso 
destas aptidões, as quais favorecem o avanço em sala de aula. Cabe ao 
professor oportunizar e estimular através das mais variadas práticas da 
cultura corporal de movimento.

Diante disso, nas teorias desenvolvimentistas temos vários autores 
que dedicam seu tempo a entender esse processo de desenvolvimento 
motor. Neste estudo abordamos as compreensões de Gallahue e Ozmun 
(2005) e Piaget (1973) e (1976). Na teoria de Piaget (1976) destaca-
se assimilação, na acomodação e adaptação. O crescimento cognitivo 
da criança se dá por assimilação e acomodação. O indivíduo constrói 
esquemas de assimilação mentais para abordar a realidade. É através das 
acomodações (que, por sua vez, levam à construção de novos esquemas 
de assimilação) que se dá o desenvolvimento cognitivo. Se o meio não 
apresenta problemas, dificuldades, a atividade da mente é, apenas, de 
assimilação, porém, diante deles, ela se reestrutura (acomodação) e se 
desenvolve.” O equilíbrio entre assimilação e acomodação é a adaptação 
à situação. A teoria de Piaget(1976) não é uma teoria de aprendizagem 
e sim uma teoria de desenvolvimento mental. Não enfatiza o conceito 
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de aprendizagem mas menciona o termo “aumento do conhecimento”, 
analisando como isto ocorre: só há aprendizagem (aumento de 
conhecimento) quando o esquema de assimilação sofre acomodação e 
se adapta, onde “[...] a adaptação intelectual é um equilíbrio progressivo 
entre um mecanismo assimilador e uma acomodação complementar”, 
e a mesma só se realiza quando “resulta num sistema estável, isto é, 
quando há equilíbrio entre a assimilação e a acomodação” (PIAGET, 
1973, p.13) ocasionando assim na aprendizagem.

Diante do exposto no Eixo 1 foi questionado as professoras 
quais eram as contribuições que as mesmas consideram importantes 
para o processo de desenvolvimento dos alunos. Podemos perceber que 
o “A lateralidade é o que trabalha bastante a parte direita esquerda no 
caso e organizar o domínio lateral das crianças, porque sem o domínio 
de lateralidade não tem como desenvolver outras habilidades dentro da 
educação física, ou dentro do próprio, ou no convívio da criança, no dia 
a dia e ela corrige as alterações, no equilíbrio, na postura, coordenação 
motora né” (Professora L)3. Já a professora S, afirmou que: [...] seria 
sim o principal para que eles desenvolvam noções de esquema corporal, 
de lateralidade, noção espacial o que são nesse sentido que as atividades 
psicomotoras vão ter mais contribuição.

O autor Bernardes (2006, p. 41) afirma que “[...] os aspectos 
internos decorrentes da maturação do sistema nervoso determinam 
as possibilidades de aprendizagem, assim como, em medida 
correspondente, a aprendizagem categoriza as possibilidades do 
desenvolvimento das capacidades humanas”. Dentro das capacidades 
a mais salientada pelas professoras é o desenvolvimento integral da 
lateralidade que reforçado por Negrine (1986, p. 29), “A consciência da 
lateralidade e da discriminação de direita e esquerda ajudará a perceber 
os movimentos do corpo no espaço e no tempo” as quais ajudarão o 
aluno no seu processo de aprendizagem.

Posteriormente analisamos no Eixo 2 As habilidades em ação 
que se desenvolve à partir da prática, onde os movimentos devem ser 
aprendidos e executados adequadamente, como por exemplo, atirar a 
bola, acertar o alvo, tocar um instrumento, passar por baixo ou por 
cima de um obstáculo, manter o equilíbrio em um percurso utilizando 

3 As pesquisadoras optaram por trazer em itálico os relatos das professoras da pesquisa 
afim de destacar/realçar.
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a corda. A correta ação ao desenvolver estas atividades indica um 
desempenho considerando a criança com mais ou menos habilidades, 
quanto mais habilidades melhor o seu desempenho em sala de aula e o 
seu aprendizado.

Deve-se considerar a criança em seus domínios cognitivos, 
afetivos e motores, sendo o motor a base de seu desenvolvimento 
porque resulta em uma situação de aprendizagem e de comportamento 
que garantem o procedimento educacional que desperta a criança por 
inteiro tendo a importância de realizar atividades onde elas interajam 
com os demais num viés de socialização.

A afetividade envolvida entre professor e aluno enriquece o 
desenvolvimento da criança de forma positiva, pois dá segurança e amparo 
à criança para se expressar naturalmente. A atenção proporcionada 
à criança durante o período que permanece na escola é de suma 
importância para o seu desempenho nas atividades proporcionadas, as 
quais devem ser direcionadas conforme as necessidades de cada criança 
para o desenvolvimento psicomotor.

Os trabalhos corporais embasados nas vivências proporcionados 
às crianças se tornam essenciais envolvendo freio inibitório, lateralidade, 
noções de espaço-tempo, etc. Essas atividades, conforme seus interesses 
e coordenados adequadamente, garantem melhor desempenho escolar, 
uma vez que o lúdico envolvendo atividades de coordenação corporal as 
tornam mais prazerosas e o constante incentivo do professor os instiga 
a realizar as atividades.

O trabalho psicomotor é de suma importância nos períodos 
apropriados em que a criança está desenvolvendo a coordenação motora, 
afetiva e cognitiva, pois eles embasam o desenvolvimento mental, de 
espaço e tempo, antecipando as ações vivenciadas, as quais dão base 
para o desenvolvimento do aprendizado, favorecendo as operações 
formais que geram o domínio da inteligência lógica, que refinam o 
desenvolvimento da criança para a vida.

A partir de atividades direcionadas as necessidades das crianças 
se amplia as possibilidades do desenvolvimento psicomotor numa 
educação funcional para o êxito na aprendizagem motora com 
representação mental do rendimento físico sobre a finalidade prática 
do movimento com interesses formador e equilibrador com jogos e 
exercícios de expressão livre, “pois o aspecto expressivo do movimento, 
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unido à sua dimensão psicoafetiva é tanto mais importante porquanto 
se dirige a criança de bem pouca idade” (LE BOULCH, 1988, p.46), 
desenvolvendo cedo os aspectos motores a aprendizagem é favorecida 
de forma significativa.

As atividades realizadas com crianças pequenas devem ser 
embasadas de acordo com suas vivências e capacidades motoras, 
levando em conta as relações das crianças e assumindo formas diversas 
durante o jogo simbólico, funcional e com regras, para que a evolução 
da lateralidade e do aprendizado ocorra de forma gradual para o pleno 
desenvolvimento psicomotor.

As professoras no Eixo 2 salientam que as atividades psicomotoras 
“favorece o domínio do conhecimento e estimula os contextos físicos, 
emocionais e na relação com os pares. Como também, a maturação 
da noção espacial, do esquema corporal, o que contribui para a 
alfabetização, letramento, matemática, facilitando sua aprendizagem”. 
(Grifo nosso, 2019). Reforçado por Gandini, (1990, p.150) o qual 
aponta que “o espaço reflete a cultura das pessoas que nele vivem de 
muitas formas e, em um exame cuidadoso, revela até mesmo as camadas 
distintas dessa influência cultural”, sendo que o espaço que estamos 
inseridos reflete muito de nós enquanto ser reflexivo, transformador e 
autônomo.

Para uma das participantes da pesquisa a psicomotricidade [...] 
vai trabalhando com a maturação disso, da noção espacial do esquema 
corporal e tudo isso vai depois contribuir na questão da alfabetização, do 
letramento, até na questão matemática [...] (Professora S). No Referencial 
Curricular Gaúcho (BRASIL, 1998, p. 21-22) reforça o relato das 
professoras de que “as crianças constroem o conhecimento a partir das 
interações que estabelecem com as outras pessoas e com o meio em 
que vivem. O conhecimento não se constitui em cópia da realidade, 
mas sim, fruto de um intenso trabalho de criação, significação e 
ressignificação”, através da autonomia dando um novo sentido ao que 
antes existia, permitindo assim transformar o conhecimento.

Estas atividades, para uma das professoras [...] favorecem muito, 
a parte intelectual, o domínio do conhecimento, ela estimula o contexto 
físico, emoção, sentimento relacionamento com os colegas e o próprio 
professor também e dele mesmo, pra criança mesmo (Professora L).

Durante a análise do Eixo 3 foi observada as possíveis dificuldades 
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encontradas nas crianças pelas professoras no desenvolvimento da 
lateralidade e nas noções espaciais, e as atividades são mais voltadas para 
a localização na frente / traz, direita / esquerda, as outras dificuldades 
são trabalhadas conforme vão surgindo.

No reforço da lateralidade costuma-se utilizar jogos de expressão 
livres com exercícios de manipulação, malabarismo (coordenação óculo-
manual), sempre observando de não impor que arremessem para este ou 
aquele lado dando liberdade para que realizem o exercício. Se observar 
que há dificuldades em força e precisão “posicionar duas crianças, 
uma em frente a outra, com uma das mãos às costas; pedir-lhes para 
agarrarem, o mais rápido possível, uma bolinha que é colocada entre 
as duas” Le Boulch, (1987, p.62) isto pode ser realizado com bastão 
também onde a criança agarra o bastão e tenta deslocar o colega com as 
pernas flexionadas, como também fazer arremessos com ambas as mãos 
e comparar a força e a distância para que percebam e constatem de qual 
lado possuem mais força e precisão, entre muitos outros exercícios para 
melhorar as habilidades manuais.

A educação psicomotora indutiva parte de situações problemas 
extraídas dos exercícios de coordenação, no qual coloca o aluno diante 
de um problema que ele deverá resolver da melhor forma possível dentro 
de suas possibilidades, permitindo o aperfeiçoamento e a melhora 
nos resultados. Para Oliveira (2002, p.75) “[...] a partir do momento 
em que a criança conseguir discriminar as diversas formas de letras e 
integrar os símbolos ela logrará êxito na etapa de organização visual, 
correspondendo a integração significativa de materiais simbólicos com 
outros dados sensoriais”. O professor que aprimora o desenvolvimento 
motor conforme as necessidades que a criança carece e o media de 
forma integral fazendo com que a criança evolua na inteligência da fase 
operatória para as operações concretas.

Nas questões esplanadas neste eixo foi indagado as professoras 
qual o entendimento sobre psicomotricidade, temos que para uma 
delas, “Ao meu ver ela entende um aspecto emocional, cognitivo, afetivo, 
motor, né da criança e desenvolve o movimento do corpo, ela trabalha com 
o movimento do corpo, na verdade é um domínio do próprio corpo da 
criança” (Professora L). Sobre isso Negrine (1995, p.15) afirma,

A educação psicomotora é uma técnica, que através de 
exercícios e jogos adequados a cada faixa etária leva a criança ao 
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desenvolvimento global de ser. Devendo estimular, de tal forma, 
toda uma atitude relacionada ao corpo, respeitando as diferenças 
individuais (o ser é único, diferenciado e especial) e levando a 
autonomia do indivíduo como lugar de percepção, expressão e 
criação em todo seu potencial.

A professora comprometida em buscar o desenvolvimento 
adequado do seu aluno busca teorias que embasem suas práticas para o 
melhor desenvolvimento das aprendizagens proporcionando o adequado 
desenvolvimento humano da criança, onde a psicomotricidade [...] 
“estuda o movimento humano, na verdade as relações entre a cognição e 
o movimento né, estuda então o corpo em movimento juntamente com a 
cognição, essa relação de corpo e mente”. (Professora S). O que é salientado 
por Galvão (1995, p.10),

A Psicomotricidade é a ciência que tem como objeto de estudo 
o homem através do seu corpo em movimento e em relação ao 
seu mundo interno e externo. Está relacionada ao processo de 
maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, 
afetivas e orgânicas. É sustentada por três conhecimentos básicos: 
o movimento, o intelecto e o cognitivo.

Nesse ínterim as professoras salientam a importância de 
proporcionar para as crianças atividades que desenvolvam o motor, o 
afetivo e o cognitivo para o melhor desempenho deles na aprendizagem, 
enfatizando que estas devem ser organizadas de forma que a criança 
se envolva na atividade para melhorar ou até mesmo ampliar o seu 
repertório de desenvolvimento e aprendizagem.

Foi questionado também como a psicomotricidade favorece 
o desenvolvimento das habilidades de locomoção, manipulação e 
estabilização. Para uma das professoras “Ela permite um deslocamento 
horizontal, vertical, que é capaz de realizar; que a criança possa realizar 
várias atividades como: arremessar, chutar, receber, né e também possibilita 
recuperar e manter o equilíbrio, a criança né como o tato, a audição, a 
visão que é a lateralidade e a manipulação e assimilação é uma depende 
da outra, uma complementa a outra na verdade”. (Professora L) afirmado 
por Gallahue e Ozmun (2005, p.54) “O desenvolvimento motor 
apresenta fases, estágios” que deve ser instigado pela professora para 
o desenvolvimento pleno das crianças, sendo construídas através da 
interação com o meio para a transformação de suas estruturas mentais 
conforme afirma Oliveira (2007, p. 31),
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A adaptação se dá na interação com o meio e se faz por intermédio 
de dois processos complementares: assimilação, que é o processo 
de incorporação dos objetos e informações às estruturas mentais 
já existentes; e a acomodação, significando a transformação dessas 
estruturas mentais a partir das informações sobre os objetos.

Através das experiências vivenciadas pela criança e do significado 
que ela atribui a elas é que se amplia as capacidades de movimento de seu 
corpo e desenvolve suas funções intelectuais, resignificando o mundo 
auxiliando no processo de ensino aprendizagem. Esta inter-relação com 
o mundo ocorre através da comunicação entre o corpo e o que está a 
sua volta para a assimilação do conhecimento e das novas habilidades 
que são adquiridas através dos movimentos corporais. A medida que 
nos desenvolvemos o nosso corpo manifesta diferentes formas de 
movimento: dos mais simples e involuntários aos mais complexos 
e elaborados, que são determinados pelas contrações musculares e 
controlados pelo sistema nervoso aprimorando o desenvolvimento 
motor. Diante disso,

a manifestação de esquemas motores, isto é, de organizações 
de movimentos construídos pelos sujeitos, em cada situação, 
construções essas que dependem, tanto dos recursos biológicos 
e psicológicos de cada pessoa, quando das condições do meio 
ambiente em que ela vive. (FREIRE, 1994, p. 22)

O autor destaca a importância do meio em que a criança está 
inserida, na escola este ambiente motivador é proporcionado pelo 
professor que comprometido com sua pratica busca desenvolver 
atividades psicomotoras que favoreçam a aprendizagem das crianças, 
pois “a imagem do corpo representa uma forma de equilíbrio entre as 
funções psicomotoras e a sua maturidade. Ela não corresponde só a uma 
função, mas sim a um conjunto funcional cuja finalidade é favorecer o 
desenvolvimento”. (LE BOULCH, 1982, p. 15) o qual proporciona o 
desenvolvimento da criança.

Afirmado também pela professora S “[...] essas habilidades 
motoras juntamente com os outros conceitos num sentido amplo assim ela 
vai ser importante, principalmente depois na questão da sala né, na questão 
da aprendizagem e também na questão motora [...]” no qual Gallahue 
e Ozmun (2005, p. 03) reforçam e destacam com relevância nas 
aprendizagens. Com isso,
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o desenvolvimento motor está relacionado às áreas cognitiva 
e afetiva do comportamento humano, sendo influenciado por 
muitos fatores. Dentre eles destacam os aspectos ambientais, 
biológicos, familiar, entre outros. Esse desenvolvimento é a 
contínua alteração da motricidade, ao longo do ciclo da vida, 
proporcionada pela interação entre as necessidades da tarefa, a 
biologia do indivíduo e as condições do ambiente.

Os autores destacam a importância de trabalhar em conjunto 
as áreas cognitivas, afetivas e motoras da criança, estabelecendo um elo 
entre elas, onde evidencia o convívio familiar para a evolução adequada 
da motricidade ao longo de suas vidas e que estes comportamentos 
em suma dependem do convívio social e do ambiente em que estão 
inseridos.

Foi indagado aos professores quais as dificuldades motoras que 
percebem nos alunos; A Professora L relata que a “Lateralidade e a 
percepção espacial, corporal principalmente, né, que dá para perceber que 
eles não tem um domínio do próprio corpo”, onde o autor Rosa Neto, 
(2002, p. 12) reforça que é “através da exploração motriz, ela desenvolve 
a consciência de si mesma e do mundo exterior. As habilidades motrizes 
são auxiliares na conquista de sua independência”. Enquanto a Professora 
S relata que as [...] “principais dificuldades dele e eu vou procurando 
então trabalhar, buscar atividades que vão trabalhar principalmente estas 
dificuldades, né que coloquem eles então num desafio para superar aquilo 
que eles tão em dificuldade, trago atividade então que eles tenham que 
entra, sai, que eles tenham que passar por baixo, passar por cima, que eles 
tenham que troca de lugar com o colega que eles tenham que trabalhar toda 
essa questão de movimentação também que vai colaborar pra superar essas 
dificuldades”.

Le Boulch, (1984, p.24) traz que “o objetivo central da 
educação pelo movimento é contribuir para o desenvolvimento 
psicomotor da criança, da qual depende, ao mesmo tempo, a evolução 
de sua personalidade e o sucesso escolar”, reforçando assim os aspectos 
importantes para amenizar as dificuldades expostas pelas crianças.

Na análise do Eixo 4 encontramos posturas pedagógicas que se 
desenvolvem tendo como referencial teórico citados pelas professoras: 
Vygotsky, Piaget, Rosa Neto, Fonseca, Berge, Le Boulch e Kishimoto, 
que se posicionam para a evolução motora, como a busca de atividades 
voltadas as brincadeiras, jogos de cooperação e circuitos para o avanço 
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completo da criança e de como o professor se posiciona em relação a 
criança “psicomotricidade nessa faixa etária que os alunos se encontram 
seria sim o principal para que eles desenvolvam noções de esquema 
corporal, de lateralidade, noção espacial”(Professora S). Estas percepções 
bem desenvolvidas facilitam a aprendizagem da crianças com uma 
abordagem privilegiada no desenvolvimento de atividades criativas 
que desenvolvem a criança de forma lúdica e prazerosa, valorizando a 
experiência da criança e desenvolvendo o conteúdo que é proposto de 
forma dinâmica.

A Professora L ressalta que “Dentro da metodologia, eu não tenho 
uma metodologia bem dizer, especifica né, eu faço bem dizer uma salada de 
fruta, tem que usar um pouquinho de cada, dependendo da dificuldade da 
turma, tu vai criando encima daquelas dificuldades tu vai ter que correr 
atrás de atividades e métodos diferentes pra trabalhar para tratar e sanar 
aquelas dificuldades das crianças enquanto a Professora S diz que a sua 
metodologia é baseada em [...] jogos cooperativos, circuito psicomotor, 
brincadeiras, é uma metodologia da educação física então é mais baseada 
nessa questão, assim dos jogos, das brincadeiras [...]. O autor Negrine 
(1995, p. 25) vem reforçar estas metodologias,

seja qual for à experiência proposta e o método adotado, o educador 
deverá levar em consideração as funções psicomotoras (esquema 
corporal, lateralidade, equilíbrio, etc.) que pretende reforçar nas 
crianças com as quais está trabalhando. Mesmo levando em conta 
que, em qualquer exercício ou atividade proposta, uma função 
psicomotora sempre se encontra associada a outras, o professor 
deverá estar consciente do que exatamente está almejando e onde 
pretende chegar.

Entre os autores que as professoras citaram que conhecem e 
utilizam estão “Vygotsky, Piaget, Rosa Neto, Fonseca, Berge, Le Boulch, 
Gallahue e Kishimoto” (grifo nosso, 2019) os quais fazem parte de suas 
práticas diárias e embasam seus trabalhos diários com as crianças. 
Como menciona Morin (2002, p. 56) “O importante é aprender a 
contextualizar e melhor que isso, a globalizar, isto é, a saber, situar um 
conhecimento num conjunto organizado”. O professor encontra apoio 
nos autores para transformar as práticas em aprendizados.

Só o funcionamento de uma ação pode conduzir a um 
aprimoramento dos movimentos”, a qual deve ser buscada diariamente 
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para amenizar as necessidades encontradas na sala com as crianças, como 
Gil (1999, p.43), “busca o progresso da ciência, procura desenvolver os 
conhecimentos científicos sem a preocupação direta com suas aplicações 
e consequências práticas [...]”, sempre buscando a teoria para reforçar a 
pratica desenvolvida com as crianças frente as suas necessidades.

4 Considerações finais

A psicomotricidade trabalha o corpo na sua integra e o relaciona 
com a afetividade e a mente, os movimentos realizados pelo corpo 
estão diretamente ligado ao consciente com a intenção de movimentar 
o corpo, nos tornando um só enquanto movimento, corpo, emoção e 
mente, sendo que é na Educação Infantil para crianças de 4 e 5 anos que é 
proporcionado a aquisição de habilidades que facilitam a aprendizagem 
escolar, no qual são vivenciadas experiências no processo de humanização 
e desenvolvimento das aprendizagens que se desenvolvem durante os 
desafios propostos para o seu pleno desenvolvimento.

A compreensão do ser humano é necessária para concretizar 
uma educação que valorize o ser e compreenda o progresso das crianças 
como no Eixo 1 Possíveis contribuições no desenvolvimento humano, 
segundo as quais foram embasadas nos autores Piaget (1973), Le 
Boulch (1988), Bernardes (2006) e Negrine (1986) os quais destacam 
que a psicomotricidade é mais que somente exercícios físicos e que 
o emocional e o cognitivos estão interligados constantemente para 
o bom desenvolvimento da pratica corporal quando integrada as 
atividades escolares auxilia na aprendizagem. Os movimentos corporais 
contribuem para o desenvolvimento humano de forma significativa, 
através da construção da corporeidade que serve para o desenvolvimento 
da criança, os quais necessitam ser estimulados e fortalecidos para o 
seu desenvolvimento. Através do movimento a criança atua no mundo 
dispondo as suas capacidades, afetivas, intelectuais e motoras que 
desempenham um papel importante estabelecendo relação conforme é 
construída diariamente.

No Eixo 2 O desenvolvimento de habilidades fundamentais, a 
pesquisa foi embasada nos autores: Negrine (1986), Le Boulch (1988) 
e Gandini (1990) para explanar as habilidades fundamentais que 
o professor deve auxiliar e instigar sua criança para que a forma de 
aprendizagem se desenvolva de forma adequada e prazerosa através do 
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lúdico e de atividades que envolvam a criança a participar das atividades 
propostas embasadas nas suas vivências e capacidades motoras, levando 
em conta as relações das crianças, assumindo formas diversas durante 
as atividades motoras que devem ajudar a criança a conhecer o seu 
corpo eficientemente e dominar uma ampla variedade de habilidades 
fundamentais, contribuindo positivamente para o desenvolvimento 
das capacidades motoras, cognitivas e afetivas para que a evolução 
da lateralidade, das noções espaciais e do esquema corporal para que 
aprendizado ocorra de forma gradual para o pleno desenvolvimento 
psicomotor.

Na explanação do Eixo 3 As possíveis dificuldades e as estratégias 
utilizadas pelos professores foram embasadas pelos autores: Le Boulch 
(1987) e (1984), Oliveira (1998), Negrine (1995), Galvão (1995) 
Gallahue e Ozmum (2005) e Rosa Neto (2002) os quais reforçam 
as possíveis dificuldades que as professoras encontram no dia a dia 
e também destacam a importância de proporcionar para as crianças 
atividades que desenvolvam o corpo, o afetivo e o cognitivo para o melhor 
desempenho destes na aprendizagem, as dificuldades mais observadas 
pelas professoras nas crianças são as dificuldade na Lateralidade, a 
percepção espacial e corporal as quais procuram amenizá- las através 
de jogos, circuitos e atividades de cooperação, a educação psicomotora 
é uma aliada para amenizar estas dificuldades, as quais o professor deve 
proporcionar atividades adequadas para amenizar cada dificuldade.

A psicomotricidade no desenvolvimento da criança contribui 
para melhorar a coordenação motora, grossa e fina, que ajuda na 
aprendizagem da leitura, escrita, concentração e raciocínio lógico. 
Para isso, precisa ser estimulado em seu psicomotor, respeitando-se a 
individualidade de cada um como ser único, e permitindo a autonomia 
de forma que respeite as diferenças individuais e possibilite a esta 
criança alcançar a autonomia.

As professoras buscam se embasar em vários autores citados. No 
Eixo 4 A prática pedagógica e as metodologias utilizadas, no qual as 
professoras se referem estão Vygotsky, Piaget, Rosa Neto, Fonseca, Berge, 
Le Boulch e Kishimoto, os quais fazem parte de suas práticas diárias e 
embasam seus trabalhos com as crianças, estes métodos adotados levam 
em consideração a dificuldade da criança, dependendo da experiência 
proposta se utiliza o mais apropriado levando em consideração o 
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esquema corporal, a lateralidade, o equilíbrio e o que mais a criança 
necessita desenvolver através dos exercícios psicomotores.

O conhecimento de todas as teorias embasadas pelos autores 
nesta pesquisa foram reforçados por Negrine (1995) e Gil (1999) que 
proporcionam aos professores o embasamento teórico que serve para 
uma prática significativa para a criança, ampliando o desenvolvimento 
psíquico, motor, cognitivo e afetivo no qual proporciona a aprendizagem 
de forma lúdica desenvolvendo as práticas com atividades dinâmicas e 
prazerosas de forma significativa ao seu desenvolvimento e aprendizado. 
O professor passa a criar cenários apropriados pensando no estágio de 
desenvolvimento em que o aluno se encontra para que ao realizar as 
atividades ele alcance as habilidades necessárias para desenvolver o seu 
conhecimento.

Portanto a pesquisa desenvolvida demonstra a importância do 
trabalho psicomotor no processo de aprendizagem e desenvolvimento 
pleno da criança e a necessidade de praticar atividades psicomotoras 
também fora da sala de aula, a qual remete a refletir sobre o 
posicionamento das aulas psicomotoras e o olhar pedagógico atento 
para o desenvolvimento do ser. A postura das professoras torna as aulas 
dinâmicas e atrativas liando a teoria na execução da pratica para o 
desenvolvimento da criança de acordo com suas necessidades e faixa 
etária. Este aprendizado favorecem a criança no controle sobre

o seu corpo amenizando as dificuldades no processo de ensino 
aprendizagem tornando-o um cidadão critico, reflexivo e atuante 
provocando uma aprendizagem que faça sentido em relação a sua 
realidade.
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Capítulo 12

APRENDIZAGEM UBÍQUA COMO FORMA 
DE CONTEXTUALIZAR OS NOVOS 

INSTRUMENTOS DE APRENDIZAGEM

João Pedro de Carvalho Silvello
  Aline Cezar Costa

1 Considerações iniciais

Singularidade é a definição de algo que é singular, distinto por 
sua natureza. Vivemos atualmente em um momento singular, 

um tempo no qual as grandes transformações iniciadas pelas mídias 
digitais nas décadas finais do século XX, definem a velocidade e como 
tudo se transforma, hoje tudo muda rapidamente, é quase instantâneo.

É singular pois a base de nossa educação, o sistema educacional 
formal parece não se adaptar aos novos tempos, vive um descompasso 
com a sociedade contemporânea, não conseguindo mediar aquilo que 
é o legado das gerações anteriores, os conhecimentos que constituem o 
currículo formal de nosso sistema educacional, e aquilo que é o futuro 
da educação, com conteúdos que devem formar o cidadão do amanhã.

As diferentes gerações que dividem o mesmo espaço 
educacional, parecem não falar a mesma língua, tendo dificuldades no 
diálogo, na comunicação neste espaço de aprendizagem. Disto, surge 
a aprendizagem ubíqua, um estilo de aprendizagem que se aproveita 
das potencialidades das tecnologias da informação e comunicação, 
utilizando-se das plataformas móveis, como o smartphone, tablets e 
computadores, que têm acesso a recursos como GPS e redes sem fio, e 
permite que o processo de ensino e aprendizagem aconteça em qualquer 
lugar e a qualquer hora.
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2 Metodologia

De acordo com (KERLINGER, 1980), a finalidade de 
uma pesquisa educacional é a melhora na prática e no pensamento 
educacional, sendo que para que se atinja este objetivo é necessário 
conhecer com clareza o contexto com qual se estará trabalhando, visando 
estabelecer critérios e variáveis que guiarão a pesquisa durante sua 
execução.

“A pesquisa qualitativa envolve a busca de respostas para 
transformar o mundo” (KERLINGER, 1980, p. 12), Ela apresenta 
também uma característica interpretativa, onde o autor deve interpretar 
os dados obtidos através de seus instrumentos.

Conforme citação anterior, uma pesquisa qualitativa procura 
respostas para a melhora do mundo. Partindo-se do problema sobre 
como a aprendizagem ubíqua pode contextualizar a nova geração de 
estudantes, optou-se por utilizar uma abordagem qualitativa, realizando 
uma revisão bibliográfica, fazendo uma reflexão sobre as obras já 
produzidas sobre o assunto.

A pesquisa exploratória é realizada normalmente com áreas em 
que há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Devido a 
ser uma revisão de literatura utilizaremos como natureza da pesquisa 
básica. De acordo com Moresi (2003, p.8) “pesquisa básica é aquelaque 
acumula conhecimentos e informações que podem eventualmente levar 
a resultados acadêmicos ou aplicados importantes, mas sem fazê-lo 
diretamente”

Observou-se que ela se encaixa como uma pesquisa exploratória, 
devido ao uso de referencial bibliográfico e fontes descritivas. Por se 
tratar de uma revisão de literatura, a fase de coleta de dados foi mais 
longa, visto que foram realizadas diversas leituras. O objetivo principal 
do trabalho era caracterizar a aprendizagem ubíqua como uma forma de 
aprender da geração que está atualmente na escola, sendo o resultados 
das análises literárias propostas.

3 Sociedade, educação e tecnologias

Vivemos em um século de rápidas transformações tecnológicas, 
que afetam a vida de toda sociedade, de forma nunca antes vista. Há 
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uma dificuldade em acompanhar estas transformações vividas pela 
sociedade, por parte da escola.

Numa análise retrospectiva, parece muito diferente daquele que 
enquadra a vida das gerações de hoje. Ela parece “pesada” (contra 
a leve modernidade contemporânea); melhor ainda, “sólida” (e 
não “fluída”, líquida ou “liquefeita”); condensada (contra difusa 
ou “capilar” e, finalmente, sistêmica (por oposição a “em forma de 
rede”). (BAUMAN, 2001, p. 36).

Pode-se dizer que a escola atualmente está “presa” a este passado 
sólido, tendo tendência a uma pedagogia tradicional, aplicada desde 
os primórdios da instituição. Ela tem dificuldade em se adaptar, 
responder com agilidade a essa “modernidade fluída”, mutável. Assim 
este “armazém” de crianças e adolescentes acaba ficando imóvel frente 
a um presente que não para de se mover. Os sujeitos ali dentro sofrem 
para se “encontrar no mundo”, segundo as ideias de Bauman (2001, 
p. 47): “Não são fornecidos lugares para a “reacomodação” e os 
lugares que podem ser postulados e perseguidos mostram-se frágeis e 
frequentemente desaparecem antes que o trabalho de reacomodação 
esteja concluído”.

Barroso (2008, p. 34) mostra que a escola está em “crise” porque 
está presa a um passado secular, não se renovando para atender a este 
novo contexto da modernidade, para o autor

não deveria ser difícil constatar que se trata, sempre, de uma 
crise da mesma escola, secular, elitista, seletiva, meritocrática; 
contestada e desejada, rejeitada e imprescindível. Sempre 
as mesmas insatisfações e sempre as mesmas crenças sobre a 
necessidade de transformá-la.

No ano de 2001, o pesquisador norte-americano Marc Prensky 
publicou uma reflexão sobre a atual geração de jovens que frequenta 
as escolas de seu país. “Nossos estudantes mudaram radicalmente. Os 
estudantes de hoje não são mais as pessoas que nosso sistema educacional 
foi desenhado para ensinar (p. 1) (Nossa Tradução)1”. O pesquisador 
reflete sobre a decadência do sistema educacional dos Estados Unidos, 
como assegurado por Barroso (2008), a crise continua a mesma, é a 
mesma escola secular, com as mesmas crenças, mas como Marc Prensky 

1 Our students have changed radically. Today’s students are no longer the people our 
educational system was designed to teach.
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analisou, os estudantes desta geração mudaram radicalmente.

Nossos estudantes hoje são todos “falantes nativos” da linguagem 
digital dos computadores, videogames e a internet. Então o que 
faz o resto de nós? Todos nós que não nascemos no mundo digital, 
mas que, tivemos acesso a ele mais tarde em nossas vidas, ficamos 
fascinados e adotamos muitos aspectos das novas tecnologias, e 
somos sempre comparados a migrantes Digitais.2 (PRENSKY, 
2001, p. 2 – Tradução nossa).

Prensky (2001) coloca duas gerações que compõe atualmente 
a sociedade, os nativos digitais, aquelas pessoas que nasceram na 
revolução digital, indivíduos que falam fluentemente a “linguagem” da 
era digital. E os migrantes digitais, aquelas pessoas que não nasceram 
nesta revolução, mas adotaram diversos aspectos e facilidades da vida 
digital para suas vidas.

Diferentes gerações (pais, filhos, avós, bisavós), convivem em 
um mesmo espaço físico e temporal, mas com duas experiências de vida 
completamente diferentes. O nativo digital já domina a linguagem que 
hoje é utilizada pelo mundo, “já nasceu sabendo”, enquanto o migrante, 
aprendeu, da mesma forma com que aprendeu tudo em sua vida, mas 
como todo imigrante, mantém um sotaque.

Os nativos digitais, imersos no mundo hiperdinâmico das 
mídias informacionais, aprendem de forma “não estruturada”. Eles 
recebem informação muito mais rapidamente, são capazes de trabalhar 
em multitarefa e aprendem em processos de ensino paralelos, tendo 
preferência por ter acesso aleatório ao conteúdo (PRENSKY, 2001). Já 
os imigrantes digitais preferem aprender as coisas lentamente, passo-
a-passo, em processos que geralmente são sérios. (PRENSKY, 2001).

É deste encontro de gerações que surgem os problemas com os 
processos educativos, temos uma escola secular, onde os professores, 
em sua grande maioria, imigrantes digitais relatam a sua frustação 
por não entender como seus alunos aprendem, mantendo os mesmos 
métodos educativos que eram aplicados com eles, como se as gerações 

2 Our students today are all “native speakers” of the digital language of computers, 
video games and the Internet. So what does that make the rest of us? Those of us who 
were not born into the digital world but have, at some later point in our lives, become 
fascinated by and adopted many or most aspects of the new technology are, and always 
will be compared to them, Digital Immigrants.
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não tivessem mudado.
“As crianças que nasceram em uma nova cultura e aprenderam 

uma nova linguagem fácil, resistem a usar o antigo3” (PRENSKY, 2001, 
p. 3). O que o autor sugere, é que ao se manter a estrutura de ensino, é o 
mesmo que utilizar o “idioma antigo”, gerando resistência por parte da 
geração que cresceu imersa dentro de uma nova linguagem.

Atualmente pensa-se em processos de educação aberta, onde a 
informação circula livremente entre os sujeitos de aprendizagem, sendo 
esta uma alternativa para esta escola imóvel de um passado sólido. 
Como afirma Santaella (2010, p. 23):

Processos espontâneos, assistemáticos e mesmo caóticos, 
atualizados ao sabor das circunstâncias e de curiosidades 
contingentes e que são possíveis porque o acesso à informação 
é livre e contínuo, a qualquer hora do dia e da noite. Por meio 
dos dispositivos móveis, à continuidade do tempo se soma a 
continuidade do espaço: a informação é acessível de qualquer 
lugar.

O entendimento desta nova modernidade, deste novo contexto 
de educação e aprendizagem deve levar a uma nova modalidade de 
educação. Conforme explicado acima, o advento das novas mídias 
digitais, da portabilidade, da disponibilidade da informação em 
qualquer lugar, mudará radicalmente o já complicado papel da escola, 
uma instituição ainda presa a seu passado secular. Afinal, trata-se de 
uma nova transformação na sociedade, novos papéis serão desenhados 
para professores e alunos (MORIN, 2017). O professor não será mais 
o responsável por transmitir as informações a seus alunos, afinal, elas 
estão “espalhadas” pelo mundo (MORAN, 2012). Trata-se de um 
novo paradigma da educação, como se reinventar, entrar de vez nesta 
modernidade líquida (BAUMAN, 2001).

Se falarmos em educação percebemos que ela também entra nesse 
“hall” de mudanças. Ora, se a forma com que recebemos informações 
muda, nesse sentido, a educação também deverá mudar. Essa versão 
não é a única pela qual cabe dizer que vivemos uma revolução.

[..] podemos observar certos deslocamentos na significação da 

3 Kids born into any new culture learn new language, and forcefully resist using the 
old.
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escola. Se ela já foi entendida como espaço para “aprendizagem 
de ofícios”, “templos do saber”, “lugar sagrado”, “máquina de 
ensinar”, não estaremos no limiar de uma nova concepção de 
escola e de significação das aprendizagens escolares? (FABRIS, 
2014, p. 53).

A autora levanta um questionamento, de que a escola vêm 
mudando através dos tempos, estando neste último quarto de século 
ainda sem uma “definição”, de qual seria o papel desta instituição. Isso 
vêm de encontro com o pensamento de Santaella (2010) ao afirmar 
que estamos vivendo uma revolução nos meios de produção de 
conhecimento e processos de aprendizagem, causados pela emergência 
de novas mídias e sua incrível velocidade de propagação. A novidade 
não é que o mundo está mudando, mas sim a velocidade com que isto 
está acontecendo.

A educação não ocorre apenas na escola, ela é um processo que 
acontece durante toda a vida do indivíduo, com a sociedade, através 
da cultura. Este processo é conhecido como educação não-formal, ela 
designa vários processos, com múltiplas dimensões que levam aos mais 
variados tipos de aprendizagem, entre elas a aprendizagem política e a 
dos direitos dos indivíduos (GOHN, 2006). Hoje esta aprendizagem é 
permeada pelos dispositivos eletrônicos e mídias digitais.

As crianças convivem com as mídias desde que nascem e crescem 
em um espaço cultural diversificado, onde também convivem 
com pessoas que possuem experiências e contextos culturais 
particulares, caracterizadas por outras formas de viver e de 
conhecer o mundo. Este mundo midiático capta o segredo do 
universo infantil incorporando as múltiplas identidades para 
se aproximar desse público. Entretida no mundo do consumo 
visualizado pela mídia, a criança desperta para as múltiplas 
vontades estimuladas pela tela. (TERUYA, 2009, p. 157).

Conforme citado por Teruya (2009), podemos perceber que 
as crianças já nascem “imersas” em um mundo midiático, convivendo 
com pessoas e tendo experiências pessoais que constituem a sua própria 
história de vida. Este é um processo de educação não formal, pois ele 
não é estruturado e não tem “um representante” formal, no caso um 
professor.

Na educação formal sabemos quem são os professores. Na 
não-formal, o grande educador é o “outro”, aquele com quem 
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interagimos ou nos integramos. Na educação informal, os agentes 
educadores são os pais, a família em geral, os amigos, os vizinhos, 
colegas de escola, a igreja paroquial, os meios de comunicação de 
massa, etc. (GOHN, 2006, p. 29)

Como afirma La Taile, Oliveira e Dantas (1951, p. 27) “as 
funções psicológicas superiores, baseadas na operação com sistemas 
simbólicos, são pois, construídas de fora para dentro do indivíduo”. 
Assim, chega-se a conclusão de que o “entendimento do mundo” se dá 
através da interação com os outros, em um processo no qual a cultura 
externa é absorvida e internalizada pelo indivíduo. A educação não 
formal acontece de variadas formas e durante a vida inteira da pessoa. 
Ela é mediada por inúmeros atores, como pais, profissionais e a mídia, 
ela é um processo que tem como objetivo a formação cidadã da pessoa 
(GOHN, 2006).

Neste tipo de educação destaca-se uma não formalização dos 
processos de aprendizagem, não tendo um professor, ou seja, aprende-
se em qualquer lugar e em qualquer hora. Neste novo tempo, com as 
pessoas tendo acesso a informação na palma de sua mão, a educação 
não formal surge com novas características, ela acontece agora em todo 
o lugar, a qualquer hora, ela é onipresente, ubíqua.

Sendo que atualmente os algoritmos inteligentes, estão presentes 
em diferentes plataformas e contextos sociais, mediando diversos 
processos e informações, inclusive definindo decisões dos diferentes 
usuários destas ferramentas. E a escola não pode permanecer indiferente 
a esta nova sociedade.

3.1 O descompasso entre a escola e a sociedade contemporânea

Em meio a grande evolução por qual o mundo passa desde o 
século XV, a escola se tornou uma instituição consolidada no final do 
século XIX, quando a revolução industrial já era um processo sólido. 
De fato, a escola como vemos hoje nasceu em meio a uma sociedade 
já industrializada, e adotou processos e métodos para formar operários 
para as grandes fábricas que naquela época operavam.

O taylorismo, corrente de pensamento criado pelo engenheiro 
norte-americano Frederick W. Taylor, ponderava que cada trabalhador 
deveria ser organizado de forma hierárquica e sistematizada, sendo assim, 



212  
Sirlei de L. Lauxen  |  Maria Lourdes B. Hartmann  |  Fátima T. Costa (Org.)

cada trabalhador desenvolveria uma atividade específica no sistema 
produtivo da indústria. No taylorismo, o trabalhador é monitorado 
pelo seu tempo de atividade, e ele deve ser capaz de cumpri-la no menor 
tempo possível.

Já o fordismo, foi uma corrente de pensamento fundada no início 
do século XX por Henry Ford, pioneiro na indústria automobilística, 
ele estabeleceu o conceito de linha de montagem, apoiado nas ideias 
de Taylor, este procedimento era responsável pela grande produção 
das indústrias Ford, e foi um dos grandes responsáveis pela hegemonia 
americana no mundo durante o século XX.

Os valores então reinantes eram os de um glorioso mundo 
mecanizado, que Frederick Taylor transformou em forma de 
organização ideal. Ser perfeito, nesses tempos, era operar como 
uma máquina. Perseguindo esse ideal de perfeição, as fábricas 
de então transformaram-se em máquinas, e os trabalhadores em 
peças dessas máquinas. (DE FIGUEIREDO, 2002, p. 1).

A escola foi construída com base nestes conceitos, comprovando-
se pelas filas de carteiras, os sinais sonoros que tocam de hora em hora, 
a instrução de ouvir e responder, a apresentação de conteúdos fora de 
contexto, a memorização e reprodução de conteúdos, e a aquisição de 
saberes sem aplicação visível. Ainda, os currículos nacionais vigentes 
são representações do modelo mecanicista de educação.

Passados dois séculos desde o apogeu dos modelos de Taylor e 
Ford, a escola tenta a todo custo preservar este modelo, que deu seu 
início, mesmo com mais de seis décadas de pesquisa em educação 
mostrando que a sociedade já não é mais a mesma daquela que se 
constituiu na era das máquinas.

Horn (2004) chama a atenção para o espaço escolar que está 
pouco diferente das escolas da França e Inglaterra do século XIX, 
voltados a ordem e a disciplina. A escola persiste em utilizar um modelo 
claramente obsoleto, tentar utilizar a metáfora mecanicista, dois séculos 
depois de sua invenção. Se torna complicado em meio ao início da era 
da informação, visto a grande transformação com a qual a sociedade e o 
mundo passou nos últimos 50 anos com as novas revoluções industriais 
e informacionais.

A metáfora mecanicista, “a sociedade perfeita”, não cabe mais 
em um mundo onde a informação é livre e as pessoas têm acesso a ela 
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em qualquer lugar, assim como este modelo de educação, com classes 
hierarquizadas, sinais sonoros e currículo fixo e pouco flexível.

Hoje vivemos em uma grande “rede”, fruto do processo de 
globalização e da internet, que conectou e continua conectando os 
mais diversos lugares do mundo, a sociedade em si, como já citado 
anteriormente, é dependente solidariamente de si mesma, as pessoas só 
estão separadas pela geografia, mas vivemos em uma única comunidade 
global, se relacionando e construindo conhecimento através da grande 
rede invisível que liga todo o mundo.

Parece óbvio que há um descompasso entre a escola e a sociedade 
contemporânea mediada pelas tecnologias da informação, mas não 
sendo culpa de nenhuma das duas partes. Sob o ponto de vista de 
que estamos vivendo em uma fase de mudança na forma com que nos 
comunicamos, a velocidade com que as mídias se alteram, influência em 
sua aceitação ou não pela escola. Afinal, trata-se de uma instituição feita 
por pessoas, pensada para gerações, contudo, obviamente uma geração 
não é igual a outra, cabendo a escola adaptar-se aos novos alunos que 
chegam, de uma sociedade que já os educa desde pequenos, mediada 
pelas tecnologias da informação e comunicação.

Para Baumann (2007, p. 11): “num planeta atravessado por 
autoestradas da informação, nada acontece em alguma parte dele pode 
de fato, ou ao menos potencialmente permanecer do lado de fora”. 
O fato de o mundo estar mudando não é novidade, pois isto é 
a passagem do tempo. O que Baumann ressalta é a transversalidade 
da informação, a velocidade com que as coisas estão acontecendo e os 
efeitos dela no planeta, e consequentemente na escola.

Neste contexto, a escola não tem conseguido acompanhar 
tais mudanças, visto que é uma instituição feita por “pessoas”, com 
suas culturas próprias e suas resistências frente ao novo. O que acaba 
tornando a escola um ambiente resistente a mudanças, não querendo 
adaptar- se aos “novos tempos”. Assim, preocupa o fato de que o espaço 
escolar, as vezes preso as suas tradições, esquece que a educação não é 
mais uma exclusividade da instituição física, isso porque vivemos agora 
cercados de informações e conhecimento a todo momento.

Mas a educação, acontece a longo da vida, para Moran (2012, 
p. 15): “a educação não acontece só durante um período determinado, 
maior ou menor, (educação básica e superior), mas ao longo da vida, em 
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todos os espaços”. É importante que a escola descubra isto e se adapte. 
Embora a escola tenha certa resistência em introduzir novas tecnologias 
em seu meio, isso devido a forma com que ela opera, percebe-se que as 
gerações que por lá passam vão sendo educadas também pela sociedade, 
mediada por essas tecnologias da informação.

Segundo Vygotsky (2009, p. 89) “o aprendizado das crianças 
começa muito antes de elas frequentarem a escola. Qualquer situação 
com a qual a criança se defronta na escola tem sempre uma história 
prévia”. Pode-se dizer que o pensamento de Vygotsky introduz o que 
entendemos como cultura, os valores e tradições do ser humano, que 
são passados de geração em geração. Entendemos que a educação não 
formal é a encarregada deste processo.

Com isso, chegamos ao advento das tecnologias móveis, que 
permitem a instantaneidade de informações e conhecimentos, e surge 
um novo meio de se aprender. Entendemos que a educação não acontece 
somente em sala de aula, e que os processos de educação formais, 
mediados por educadores tem espaço e tempo determinados. No 
entanto, quando se trata de plataformas móveis e de uma aprendizagem 
baseada nelas, isto muda, pois o espaço/tempo passa a ser relativo, 
se pode aprender em qualquer lugar e em qualquer tempo, de forma 
ubíqua.

3.2 A aprendizagem ubíqua

O termo ubíquo vêm da doutrina cristã, significa aquilo que 
está em todos os lugares, que se difundiu pelo universo. O advento 
deste novo tipo de aprendizagem utiliza este termo pois “...refere-se a 
fontes de informação que já estão nas nuvens em torno do aprendiz, 
e que ao toque da ponta do seu dedo são, disponibilizadas para o seu 
desfrute” (SANTAELLA, 2018).

De fato, não é mais possível ignorar que estamos vivenciando 
uma revolução da informação e da comunicação sem precedentes, 
que está desafiando nossos métodos tradicionais de análise e 
de ação, nossos modos de conhecer, de trabalhar e de educar. 
(SANTAELLA, 2007, p. 3).

É preciso, porém, ir mais além, o autor deixa claro que esta 
nova metodologia é resultado do advento das mídias computacionais, 
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em um modelo de aprendizagem que revoga a distância. Por essa 
razão, é interessante notar que os dispositivos digitais permitem uma 
maior interação entre os pares. A característica do novo milênio é a 
comunicação instantânea permeada pelas tecnologias móveis. Sendo 
assim

Com efeito, desde a entrada do século XXI houve um notável 
desenvolvimento das tecnologias móveis (cujos maiores destaques 
recaem nas invenções em torno dos smartphones e dos tablets), 
a par das redes sem fios, proporcionando um reforço da 
conectividade, mobilidade e ubiquidade. (SILVA; FALAVIGNA, 
2016, p. 13).

Conforme citado acima, Silva e Falavigna (2016) ainda afirmam 
que as tecnologias atuais são uma marca deste novo século, sendo assim, 
as modificações e experiências que elas trazem estão disponíveis para 
a sociedade, entre elas a ubiquidade da informação. Santaella (2007) 
reconhece que estamos vivendo um momento revolucionário, nas 
formas que nos comunicamos e educamos. Para a autora, “a única 
certeza para o futuro é de que ele será bem diferente do que é hoje 
e que, assim, será de maneira muito mais rápida do que nunca” 
(SANTAELLA, 2007, p. 3).

A velocidade é uma das marcas das novas tecnologias da 
comunicação e informação. Esta velocidade afeta os processos 
educativos de maneira nunca antes vista, assim como outros efeitos 
destas novas tecnologias, como o a ubiquidade, que permite que a 
informação esteja disponível em todo lugar e em todo tempo, através 
de uma rede invisível que conecta todos os aparelhos móveis. Como 
afirma José Manuel Moran (2012, p. 9) “escolas não conectadas são 
escolas incompletas (mesmo quando didaticamente avançadas). Alunos 
sem acesso contínuo a rede, estão excluídos de uma parte importante da 
aprendizagem atual”. Por exemplo, estes alunos estão excluídos de uma 
pesquisa em base de dados.

Moran (2012) afirma que não adianta mais uma escola só ter 
acesso a rede em seu laboratório de informática, sendo que professores, 
funcionários e alunos estão conectados durante todo o tempo.

Hoje não basta ter um laboratório de informática na escola para 
acesso pontual a internet, durante algumas aulas. Hoje, todos os 
alunos, professores e comunidade precisam de acesso contínuo 
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a todos os serviços digitais, para estar dentro da sociedade da 
informação e conhecimento. (MORAN, 2012, p. 10).

Sob este ponto de vista, pode-se atestar que as escolas atuais 
não possuem uma estrutura para um ensino ubíquo, embora quem as 
frequente já as tenha, conforme explicado acima, professores, alunos e 
comunidade escolar estão conectados e trocando informações durante 
todo o tempo, deixando a escola que não permite essa troca, isolada 
de uma sociedade digital. Moran (2012) deixa claro que já não basta 
utilizar um acesso pontual a rede, mas sim um acesso contínuo, como 
sua comunidade utiliza. A aprendizagem ubíqua já acontece sem a 
interferência da escola, estando esta geração utilizando as redes para 
aprender de forma não estruturada.

A geração que está atualmente na escola, nativa digital, tem 
como uma de suas principais características estar acostumada a receber 
a informação de maneira rápida (PRENSKY, 2001, p. 2), quase 
instantânea, “eles operam de forma multitarefa e em paralelo, preferindo 
ter acesso randômico aos conteúdos apresentados”. A utilização dos 
dispositivos móveis como o smartphone amplia essas características, 
uma vez que o smartphone permite o acesso instantâneo a informação.

O professor atualmente, caracterizado como um migrante 
digital. é o oposto das características citadas por Prensky (2001). Embora 
seja capaz de operar em multitarefa, prefere realizar uma de cada vez, 
ter uma sequência no conteúdo, muitas vezes não conseguindo reunir 
a fragmentação que ocorre com as diversas disciplinas que compõe o 
sistema escolar tradicional

Há inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre 
os saberes separados, fragmentados, compartimentados entre 
disciplinas, e, por outro lado, realidades ou problemas cada 
vez mais polidisciplinares, transversais, multidimensionais, 
transnacionais, globais, planetários. (MORIN, 2017, p. 13).

Essa inadequação passa pela não aceitação das novas 
características da geração de estudantes, muitas vezes, os imigrantes 
digitais “assumem que os seus alunos são os mesmos de sempre, e que 
os métodos que funcionaram para os professores quando eram alunos, 
vão funcionar com os estudantes de agora.” (PRENSKY, 2001, p. 4). 
No entanto, aqui encontramos uma inconsistência, se é uma geração 
com características tão diferentes, os mesmos métodos de ensino e 
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aprendizagem não dariam certo.
Em seu artigo, Prensky (2001, p. 1) cita o que ele chama de 

“singularidade”. Em suas palavras: “um evento que mudou as coisas tão 
fundamentalmente e tão absolutamente que não há volta”. Esse evento 
único, teve como seu marco inicial o advento das tecnologias digitais 
da informação e comunicação nas últimas décadas do século XX (p. 1).

Prensky (2001, p. 4) traça dois paralelos para a escola do século 
XXI, a singularidade se divide em legado e futuro. Legado contém os 
conteúdos passados no currículo tradicional, enquanto o futuro trata-se 
de conteúdos que seriam importantes para a educação do século XXI, o 
autor cita robótica, genética, nanotecnologia... Mas é enfático ao citar 
que não se tratam só de conteúdos voltados ao mundo digital, e sim 
outras como política, ética e línguas.

“Nós precisamos pensar sobre como ensinar os dois (legado e 
futuro) contendo a língua dos nativos digitais. O primeiro envolve 
a tradução principal e mudança de metodologia; o segundo envolve 
todo o PLUS novo conteúdo e pensamento”. (PRENSKY, 2001, p. 4). 
Ao citar uma “tradução” dos conteúdos tradicionais para a linguagem 
dos nativos digitais, o autor defende uma nova metodologia de 
aprendizagem que consiga “dialogar” com as diferentes gerações que 
compõe o ambiente escolar.

Nesta visão prospectiva, uma resposta puramente quantitativa 
à necessidade insaciável de educação - uma bagagem escolar 
cada vez mais pesada - já não é possível nem mesmo adequada. 
Não basta, de fato, que cada um acumule no começo da vida 
uma determinada quantidade de conhecimentos de que possa 
abastecer-se indefinidamente. É, antes, necessário estar à altura 
de aproveitar e explorar, do começo ao fim da vida, todas as 
ocasiões de atualizar, aprofundar e enriquecer estes primeiros 
conhecimentos, e de se adaptar a um mundo em mudança. 
(DELORS; NANZHAO, 1998, p. 84).

Em seu relatório para a UNESCO, Delors (1998) estabelece os 
desafios para a educação do novo milênio. Anos antes de Prensky (2001), 
Delors já estabelecia que não era possível continuar com uma bagagem 
de conhecimentos tão “pesada”, defendendo uma readequação desta 
bagagem por uma nova metodologia que a adeque aos novos tempos.
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Para poder dar resposta ao conjunto das suas missões, a educação 
deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais 
que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada 
indivíduo, os pilares do conhecimento: aprender a conhecer, 
isto é adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a 
fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver 
juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as 
atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que 
integra as três precedentes. É claro que estas quatro vias do saber 
constituem apenas uma, dado que existem entre elas múltiplos 
pontos de contato, de relacionamento e de permuta. (DELORS; 
NANZHAO, 1998, p. 85).

Ao apresentar os quatro pilares da educação do novo milênio, 
Delors (1998) dialoga com Prensky (2001) e Edgar Morin (2017), 
visto que os três autores afirmam que não pode mais haver uma 
fragmentação nos conhecimentos. Vivemos em um mundo agora 
conectado, transpassado por informações a todo instante.

Em estudo realizado no ano de 2005, pesquisadores da 
Universidade da República de Taiwan, descreveram: que “dispositivos 
móveis podem facilitar a interação humana e o acesso a informação 
em qualquer tempo e em qualquer lugar” (CHEN; CHANG; 
WANG, 2008, p. 77). Estes três pesquisadores desenvolveram em sua 
universidade um protótipo de ensino úbiquo através da aplicação de 
um website voltado para este estilo de aprendizagem. Através deste site, 
os pesquisadores registraram o comportamento dos estudantes sobre 
as tarefas propostas, personalizando alertas em SMS e conteúdos para 
cada estudante. Por meio de análise destes resultados os pesquisadores 
conseguiam modificar as metodologias de aprendizagem para que os 
estudantes atingissem as metas propostas.

Chama a atenção de que a época os autores Chen, Chang e 
Wang (2008) tinham a ideia de que o que limitava o uso de dispositivos 
móveis como PDA’s (Personal Digital Assistent) e smartphones eram o 
seu poder de processamento, que para o período em que o estudo foi 
realizado (ano de 2005) era muito baixo. No entanto com o avanço 
da tecnologia, os processadores utilizados em dispositivos móveis 
progrediram muito, permitindo maiores possibilidades com essa 
tecnologia.

No ano de 2019, pesquisadores brasileiros (CRUZ; MACHADO, 
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2019) da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), utilizaram 
uma metodologia ubíqua como forma de mediação para a formação 
continuada de professores da cidade de Santa Vitória do Palmar/RS. 
Os resultados obtidos no estudo de Santos Cruz e Machado (2019) 
não foram surpreendentes. Na fala dos professores entrevistados 
e nas observações feitas pelos pesquisadores ficou evidente que há 
o entendimento que é necessário se ter uma estrutura ubíqua de 
aprendizagem, de forma com que a escola não se torne o “único” centro 
do conhecimento formal, mas sim que os alunos possam ter acesso a 
ele durante todo o momento dentro e fora da instituição, assim como 
os professores, que em suas falas relatam a falta de estrutura básica para 
que tais eventos fossem possíveis.

A atuação das profissionais em relação à internet ficou reduzida 
à participação e interação em redes sociais, recados, informações, 
imagens e fotos em grupos fechados inclusive da escola, busca 
de conteúdos e atividades a serem trabalhadas em sala de aula. 
(CRUZ; MACHADO, 2019, p. 8).

Como afirma Moran (2012, p. 9) “escola não conectadas são 
escolas incompletas”. A atuação dos professores, restrita basicamente 
a participação em redes sociais e pesquisas na internet, não reflete o 
mundo conectado ao qual vivemos hoje. Os educadores entrevistados 
afirmaram que sem uma estrutura adequada não são produtores de 
conteúdo, mas sim consumidores. (CRUZ; MACHADO, 2019)

Também em 2019, pesquisadores da Universidade Nacional 
Chengchi, de Taipei, capital de Taiwan, desenvolveram uma pesquisa 
denominada: “Efeitos de um vocabulário de inglês baseado em jogos 
para dispositivos móveis, aplicativo de aprendizagem sobre as percepções 
e aprendizagem dos alunos desempenho: um estudo de caso de alunos 
de Taiwan de EFL” (CHEN; LIU; HUANG, 2019).

Neste trabalho, Chen, Liu e Huang (2019) selecionaram ao 
acaso 20 alunos do segundo ano de uma escola da cidade, e os dividiram 
em dois grupos. O primeiro utilizaria o aplicativo MELVA-GF, um 
aplicativo que permite a aprendizagem de vocabulário em inglês através 
de um sistema baseado em gamificação. O segundo grupo de dez 
alunos, utilizaria o aplicativo MELVA-NGF, um aplicativo tradicional 
para o aprendizado do vocabulário em inglês. O tempo de trabalho com 
os dois grupos foi de quatro semanas, sendo que durante esse período, 
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o tempo mínimo de uso das aplicações era de cinco horas por semana.

O tratamento experimental não usou nenhuma instrução formal 
em sala de aula, pois os alunos podem aprender vocabulário 
a qualquer momento e em qualquer lugar via MEVLA-GF 
ou MEVLA-NGF no contexto móvel. Ou seja, os alunos de 
ambos os grupos utilizaram o MEVLA-GF e o MEVLA-NGF 
como ferramentas de aprendizado portáteis em um contexto de 
aprendizado autônomo durante o período experimental de quatro 
semanas. (CHEN; LIU; HUANG, 2019, p. 172).

Os pesquisadores ressaltam que não precisaram utilizar nenhuma 
instrução formal, visto que foi um trabalho com um aplicativo que 
poderia ser utilizado a qualquer hora e em qualquer lugar, utilizando-se 
dos aparelhos portáteis e de uma metodologia ubíqua.

Os resultados do grupo que utilizou o sistema gamificado 
foram significantemente maiores do que o grupo que utilizou o sistema 
tradicional de repetição, indo ao encontro das características dos nativos 
digitais, “eles preferem a gratificação instantânea e premiações mais 
frequentes. Eles preferem jogos do que trabalho sério” (PRENSKY, 
2001, p. 2). É o que a estrutura de um sistema ubíquo e gamificado 
fornece isso aos nativos digitais, pois favorece o feedback (retorno) 
quase instantâneo de seus resultados ao realizar as tarefas propostas, 
assim como pode-se pensar em recompensas a curto prazo para aqueles 
que conseguem alcançar as maiores médias.

A aprendizagem ubíqua em algumas partes do mundo está 
sendo experimentada como uma forma de desfragmentar o conteúdo, 
ela consegue levar em consideração as características únicas dos nativos 
digitais, explorando os recursos de sua plataforma. A singularidade 
causada pela revolução digital chega ao seu ápice, hoje pode-se aprender 
em qualquer lugar e em qualquer momento.

4 Considerações finais

O descompasso entre a escola e a sociedade contemporânea 
parece estar aumentando ano a ano, conforme as novas tecnologias 
digitais da informação e da comunicação são apresentadas. A geração 
dos nativos digitais apresenta características únicas, que não são 
apreciadas em sua maioria pelos migrantes digitais.
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Considerando a escola como uma instituição voltada para o 
aprendizado das gerações, ela se encontra atualmente presa em um 
passado sólido, repetindo há vários anos os mesmos métodos tradicionais 
de ensino e aprendizagem, baseados na repetição e na memorização 
de diversas informações. Presa neste passado sólido, a escola vive um 
descompasso com uma sociedade líquida, que muda constantemente, 
transpassada por informações instantâneas.

Presa neste contexto, a escola tem pouca mobilidade para se 
transformar e se adaptar as novas gerações que são resultados do advento 
das tecnologias digitais. Iniciada no fim do século XX, essa singularidade 
transformou os meios de comunicação, e por consequência os meios de 
produção de conhecimento, a escola passa a sofrer com a dificuldade 
de ser uma instituição secular em um mundo em plena singularidade, 
dívida entre passado e futuro. Um futuro cuja informação é instantânea, 
onipresente, ubíqua.

A aprendizagem ubíqua surge como uma forma de utilizar 
as conveniências das plataformas de comunicação móvel, como os 
smartphones, para um fim de aprendizagem, sendo moldada para uma 
geração que aprende de forma não estruturada.

Este tipo de metodologia de aprendizagem tem como sua 
principal característica a não dependência de um espaço físico para 
sua utilização, seus usuários podem estar em qualquer lugar e aprender 
através de seus dispositivos eletrônicos, os conteúdos podem ser 
personalizados de usuário para usuário, estabelecendo-se metas para a 
sua aprendizagem.

Em nosso país a aprendizagem ubíqua ainda depende de uma 
estrutura de internet que não é adequada para a sua ascensão, mas há 
diversos estudos de pesquisadores nacionais visando sua promoção. No 
exterior, vemos resultados principalmente vindos da Ásia, que desde o 
ano de 2005, já iniciavam pesquisas com aparelhos que ainda não eram 
adequados para a promoção deste tipo de metodologia.

Com o avanço da internet e a evolução dos dispositivos móveis, a 
aprendizagem ubíqua pode ser uma das metodologias que estabelecerão 
um diálogo entre os nativos digitais e os migrantes digitais, traduzindo 
o legado e produzindo o futuro da educação brasileira.
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Capítulo 13

A PERSPECTIVA DO ALUNO DO 4º ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE A EDUCAÇÃO 

ESCOLAR

Daniel Dose de Lara1  
Rose Aparecida Colognese Rech2 

1 Considerações iniciais

A Educação brasileira, desde seu princípio, passou por diversas 
fases, até chegar no momento que se encontra. Com o 

passar dos anos, correntes teóricas e novas metodologias começaram 
a ser defendidas no meio educacional, visando compreender o real 
sentido da Educação e o papel dela na sociedade. Com base nessas 
teorias, vários documentos foram sendo aprimorados, a fim de que 
a Pedagogia contemplasse as necessidades e interesses da criança, 
desenvolvendo, de forma integral, suas competências e habilidades, 
como também assegurasse seus direitos, conforme o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) e a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (BRASIL, 1996), dentre outros. A partir de pensadores 
como Piaget (1999), Vygotsky (1989), Wallon (1968) e outros, uma 
visão inovadora sobre a Educação foi sendo construída, colocando a 
criança como protagonista do processo de ensino- aprendizagem.

Surge, portanto, a consciência de que a criança é capaz de aprender 
a partir da orientação do professor, considerando seus conhecimentos 
prévios e sua bagagem histórica. Porém, muitas Instituições de Ensino 
ainda não assimilam ou até não concordam com essas afirmativas, 
assumindo que os discentes não têm condições de aprender partindo da 

1 Acadêmico do Curso de Pedagogia da Universidade de Cruz Alta – UNICRUZ. 
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sua curiosidade e interesse. Entre este duelo de opiniões e argumentos, 
se encontra a criança, que já pode refletir sobre sua Educação e opinar 
sobre o que ela vive.

Podemos perceber que a criança tem um papel muito ativo no 
seu aprendizado, cada um com sua particularidade, espontaneidade, 
interesses diversos e inteligências múltiplas. Ela aprende no que ouve, 
no que observa, nos exemplos ao redor e nos mínimos detalhes, muitas 
vezes despercebidos à vista de um adulto. Considerando-se estas 
características, será que temos dado tamanha importância à voz das 
crianças no que diz respeito a algo que é oferecido a elas? Se pretendemos 
discutir uma Educação que coloque a criança no centro, como 
protagonista, nada mais válido do que ouvir suas percepções sobre este 
assunto. Embasada em autores como Piaget (1999), Sarmento (2005), 
dentre outros, esta pesquisa é norteada por estas indagações. O estudo 
foi realizado em uma escola situada na cidade de Cruz Alta - RS, com 
quatorze crianças, de idade entre nove e dez anos, e tem como objetivo 
compreender a percepção da criança do 4º ano do Ensino Fundamental 
sobre sua escolarização: importância e função.

O tema estrutura-se, na parte introdutória, em relação 
à problemática investigativa e os seus objetivos. Na sequência, 
apresentamos o caminho metodológico que consistiu em uma 
pesquisa de cunho qualitativo, realizada por meio do instrumento 
de pesquisa “Histórias para completar” e categorização das respostas 
obtidas. A seguir, os resultados foram apresentados em três seções: 
“desenvolvimento cognitivo da criança de 9 a 10 anos de idade”, em 
que abordamos, brevemente, a fase de desenvolvimento em que as 
crianças entrevistadas se inserem, como também suas características; 
“reprodução do discurso social nos argumentos da criança”, na qual 
discutimos que o pensamento infantil pode ser influenciado por aquilo 
que ouve e pelas pessoas que convive; e “a escola como um espaço 
de brincar e aprender”, na qual trouxemos as falas das crianças que 
denotam quais seus desejos e interesses para a escola. E, por último, 
estão as considerações finais, apontando as principais percepções 
da criança nesta faixa etária e fase de desenvolvimento, bem como a 
importância da pesquisa para o estudo da criança.
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2 Metodologia

Participaram da pesquisa quatorze crianças com idades entre 
nove e dez anos, todas matriculadas em uma escola estadual situada 
na cidade de Cruz Alta-RS. O contato com os participantes ocorreu 
por meio do Programa de Residência Pedagógica, a partir de práticas 
realizadas em sala de aula com tais crianças. Após serem informados 
sobre a pesquisa, todos os alunos do quarto ano receberam um termo 
de autorização para ser entregue aos pais, o qual continha informações 
sobre a pesquisa, seu objetivo, riscos e benefícios. Após o retorno das 
autorizações assinadas, foi dado início à coleta de dados.

Para esta investigação, optou-se pelo instrumento de pesquisa 
denominado “Histórias para completar”, em que a criança deveria se 
posicionar diante das situações-problema, permitindo a liberdade de 
expressão e de pensamento acerca dos temas abordados. Para garantir 
este direito à expressividade sem qualquer constrangimento e/ou 
exposição da criança, cada um dos quatorze sujeitos desta pesquisa foi 
nomeado com uma letra, a fim de identificá-los no decorrer do texto, 
preservando, assim, suas identidades. As três situações apresentadas aos 
alunos foram as seguintes:

 
 

 

As entrevistas foram feitas em duplas, em que cada um recebia 
suas situações e preenchia de acordo com o que julgasse correto. 
Ocorreram durante o período de aula e o pesquisador ficou todo 
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momento presente para tirar dúvidas e auxiliar no processo. As duplas 
foram sendo chamadas por ordem aleatória para outra sala, para que 
não houvesse distração na sala em que a turma estava tendo aula.

Assim que recepcionadas, as crianças eram, mais uma vez, 
esclarecidas sobre o objetivo da pesquisa e como poderiam contribuir 
com o estudo, assegurando que elas tivessem total liberdade de colocarem 
aquilo que pensavam. O pesquisador lia cada uma das três questões com 
a dupla para que não houvesse problemas de interpretação e também 
tirava suas dúvidas, e elas iam completando as situações propostas de 
acordo com suas convicções.

As quatorze entrevistas foram realizadas em dois dias e, após 
todas finalizadas, foi feita a análise das falas das crianças. Este processo 
foi fundamentado na Análise Textual Discursiva de Moraes e Galiazzi 
(2016), sendo composta por três etapas: unitarização, categorização e 
a comunicação. Como explicam Moraes e Galiazzi (2016), a primeira 
etapa consistiu em destacar as falas mais importantes das respostas 
obtidas, em seguida, na segunda etapa, houve um agrupamento das 
ideias principais por categorias iniciais. Após categorizar todas as falas, 
as categorias de mesmo sentido e valor foram aglutinadas em categorias 
finais, que, por fim, foram utilizadas para a construção dos metatextos, 
que constitui a terceira e última etapa, resultando na escrita deste texto.

3 Resultados e discussões

3.1 Desenvolvimento cognitivo da criança de 9 a 10 anos de idade

O ambiente educacional é considerado um formador da 
identidade infantil, pois “é na escola que se constrói parte da identidade 
de ser e pertencer ao mundo, nela adquirem-se os modelos de 
aprendizagem, a aquisição dos princípios éticos e morais que permeiam 
a sociedade” (BORSA, 2007, p. 2). Muito do que observamos na 
criança, como age e pensa, edifica-se na escola, pois é neste local que 
se constituem as mais diversas relações sociais e novos conhecimentos 
são concebidos. A partir das vivências no campo educacional, 
podemos perceber que a criança carrega consigo esse universo próprio, 
constituído de experiências e explorações do cotidiano. Mesmo que 
muito nova, a criança encontra-se em constante aprendizado e leva os 
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conhecimentos prévios para dentro da sala de aula, onde o professor 
deve identificar e desenvolver esses conhecimentos com o currículo e 
propostas pedagógicas.

No âmbito escolar, Bondioli e Mantovani (1998, apud Cruz 
2004, p. 1) defendem que “sabendo mais sobre a criança, conhecendo-a 
melhor, a organização e a proposta de atividades pouco a pouco mais 
estimulantes e complexas prosseguirão de maneira natural e pertinente”. 
Ao conhecer a criança, compreendemos melhor como ela pensa, 
aprende e o que a interessa, facilitando o planejamento das atividades, 
o andamento das aulas, gerando um aprendizado mais significativo na 
construção de um indivíduo crítico, moral e ético para a sociedade a 
qual faz parte. Esse diálogo entre a escola e o aluno é fundamental 
para que a criança esteja em uma posição de prestígio no processo de 
aprender, porque o protagonismo infantil “não é apenas parte de uma 
nova cultura da infância, mas é um eixo articulador e reprodutor de 
novas formas de estabelecer relações sociais entre os seres humanos e 
entre eles e seus ambientes” (ALFAGEME et al, 2003, p. 45).

Os participantes desta pesquisa possuíam idade entre 9 e 10 
anos, se enquadrando na fase de desenvolvimento cognitivo, que Piaget 
(1999) denomina de “operatório concreto”, a qual é caracterizada pela 
capacidade de “desenvolver operações concretas de caráter infralógico” 
(FELIPE, 2007, p. 31). Nesta fase descrita por Piaget, a criança 
encontra-se mais reflexiva, menos egocêntrica e seu pensamento lógico 
está mais aguçado. Não somente o raciocínio se desenvolve, bem como 
alguns aspectos da afetividade e socialização, em que a criança mantém 
relações mais sinceras e genuínas; além também de haver um avanço 
significativo na área da linguagem e da comunicação. Ao percebermos a 
criança como um indivíduo em desenvolvimento, compreendemos de 
forma mais aprofundada a construção da sua identidade, pensamento 
e conhecimento.

A partir dessas características da fase de desenvolvimento 
cognitivo operatório concreto de Piaget, consideramos pertinente a essa 
pesquisa questionar a própria criança acerca de sua percepção, dado que, 
de acordo com Piaget (1999, p. 41), a criança, “depois dos sete anos, 
torna- se capaz de cooperar, porque não confunde mais seu próprio 
ponto de vista com o dos outros, dissociando-os para coordená-lo”. No 
estágio em que se encontram, as crianças já são capazes de discutir os 
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diferentes pontos de vista e defender a própria ideia. A criança, neste 
nível de desenvolvimento, mostra-se mais apta à reflexão, discernindo as 
diferentes opiniões e se posicionando de forma mais lógica se comparado 
com as fases anteriores. Esta pesquisa buscou trazer esta percepção 
infantil à tona, a fim de descrever o entendimento dos entrevistados, 
dando voz à esta etapa tão importante no desenvolvimento cognitivo 
infantil.

3.2 Reprodução do discurso social nos argumentos da criança

A partir das respostas obtidas na pesquisa, pode-se perceber uma 
diversidade de temas abordados nas questões acerca da Educação escolar 
e perspectiva de futuro educacional. Conforme Piaget (1999, p. 42), a 
partir dos sete anos de idade, “a criança se torna suscetível a um começo 
de reflexão”. Nesta faixa etária, revela-se uma maior compreensão, por 
parte da criança, sobre seus atos e sobre não os tomar com impulsividade, 
pensando antes de agir e falar. Este processo, porém, toma-se de forma 
interna, ou seja, é uma “conduta social de discussão interiorizada” 
(PIAGET, 1999, p. 42), em que o indivíduo dialoga consigo mesmo 
acerca das questões que o rodeia e, a partir de suas próprias conclusões, 
toma suas atitudes e posicionamentos. Este princípio de reflexão, 
influencia tanto no quesito intelectual quanto no afetivo do sujeito, 
revolucionando seu modo de pensar e, consequentemente, seu agir. 
No âmbito intelectual, Piaget (1999) revela que há uma gerência mais 
concreta dos pensamentos entre si, contemplando indivíduos diferentes 
ou percepções de um mesmo sujeito. Já no campo da afetividade, “o 
mesmo sistema de coordenações sociais e individuais produz uma 
moral de cooperação e de autonomia pessoal” (PIAGET, 1999, p. 42), 
que varia entre uma visão heterônoma e uma visão mais autônoma da 
realidade. A criança, nesta faixa etária e fase do desenvolvimento, ora se 
encontra dependente de alguém mais velho que exerça autoridade sobre 
sua vida para a tomada de decisões e ora autônoma para escolher aquilo 
que mais lhe parecer apropriado. Estas modificações no cognitivo 
infantil se devem também ao desprendimento do seu egocentrismo, 
construindo novos valores, conhecimentos morais, lógicos e sociais.

Também neste estágio, os indivíduos “atingem uma forma de 
equilíbrio nas relações sociais, ou seja, já expressam um equilíbrio 
nas trocas intelectuais” (SOUZA e WECHSLER, 2014, p. 140), 
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interagindo mais em brincadeiras de cooperação e com regras pré-
definidas, dentre outras atividades que demandem colaboração. Esta 
socialização ocorre de forma simples, porém ainda há um sentimento 
de que “as regras de todas as coisas vêm de alguém superior, pensando 
que não tem autonomia para modificar algo com base em sua vontade” 
(SOUZA e WECHSLER, 2014, p. 140), considerando, sobretudo, a 
palavra do adulto como decisão final.

Durante as entrevistas, pode-se perceber uma certa reprodução 
social de argumentos nas respostas obtidas para as situações propostas, 
o que nos traz a reflexão de que muitas das crianças ainda tomam o 
discurso alheio como verdade própria, muitas vezes sem a devida 
ponderação e percepção individual. Entre as respostas das quatorze 
crianças entrevistadas, notou- se uma grande parcela de repetições 
de sentenças e termos, devido a esta transição ainda não completa da 
criança para uma autonomia plena de discernimento e escolhas.

A primeira situação proposta para as crianças se referia à 
importância dos estudos na vida de uma pessoa e buscava verificar qual 
o entendimento da criança sobre a função da escola no dia a dia e 
futuro do indivíduo. A primeira história para completar foi apresentada 
conforme a figura abaixo:

Figura 1 – História para completar 1

Fonte: https://st4.depositphotos.com/11953928/24775/v/1600/depositphotos_ 
247750612-stock-illustration-cute-school-girl-cartoon.jpg

Das respostas obtidas, basicamente todas citaram que o principal 
motivo de estudar é para conseguir um bom emprego. O aspecto 
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profissional-financeiro pesou bastante nas escolhas e respostas dos 
alunos, pois, conforme a percepção das crianças, a escola é vista como 
uma porta para melhores condições de vida, bem como cita o Aluno B 
na sua resposta: “porque sem estudar não se pode ser nada na vida”. O 
termo “ser alguém na vida” foi recorrente nas respostas e exemplifica o 
que denominamos reprodução do discurso social. Neste caso, quando 
indagados acerca da importância da escola para a vida, essa resposta 
parecia a mais adequada para a situação, porém quando indagados do 
que este termo “ser alguém na vida” significava, poucos conseguiam 
explicar de forma concisa o que entendiam. Ao titubear na explicação, 
pode-se observar que esta fala já era, de certa forma, dita de modo 
automático, sem total compreensão do seu sentido completo. Isto 
sugere que este discurso fora apresentado em seu ambiente de convívio 
familiar e afetivo, no qual o adulto ainda exerce influência nas decisões 
e pensamentos da criança. Ao tentar explicar sobre esta afirmação, 
os participantes argumentaram que “ser alguém na vida” se referia a 
possuir uma boa profissão, que permitissem uma melhor condição de 
vida. O Aluno M cita, em sua fala, que a escola é importante para “ser 
alguém na vida, para ser feliz e ter um bom ‘inprego’”, tomando por 
certo que uma coisa leva a outra. O Aluno L menciona bens materiais 
como resultado dos estudos, como “ter um carro bom e uma casa boa”.

Outra categoria destacada nas falas das crianças sobre a influência 
da escola nas suas vidas foi o seu valor no aspecto intelectual, na qual 
sua Educação escolar possui grande valia. Conforme diz o Aluno J, a 
escola serve para “não ficar burro”, e o Aluno C complementa: “a gente 
vai na escola para ficar inteligente”. Podemos perceber a relação que a 
criança estabelece entre a frequência na escola e o “ser inteligente” já 
se faz presente nesta faixa etária. Porém, ao observarmos o contexto da 
frase em que este termo está inserido, notamos que o “ser inteligente” 
assume uma posição de status de não ser burro e não propriamente 
uma apropriação dos conhecimentos, diferente do que percebemos na 
resposta do Aluno H, que diz que “na escola a gente aprende coisas pro 
resto da vida”. Este tipo de pensamento não só destaca a importância 
do aprender como da sua significatividade para o permear da vida. 
Ainda nesta primeira situação proposta às crianças, podemos identificar 
um outro discurso, que diz respeito ao contexto familiar. Ao refletir 
sobre o porquê de se estudar todos os dias e o incentivo dos pais ao 
estudo, dissemelhante dos demais, o Aluno E fala que é importante 
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que a criança estude para “passar todos os anos senão a mãe dela fica 
triste”. Podemos reconhecer um discurso apelativo por parte do adulto, 
em que a criança não estuda pela autonomia que tem direito, mas para 
agradar seus pais.

A segunda situação proposta para as crianças se referia às 
vantagens que se poderia encontrar em ir à escola, qual a função dela 
para o dia a dia e importância, além de contemplar as relações sociais. 
A segunda história para completar foi apresentada conforme a figura 
abaixo:

Figura 2 – História para completar 2

 

Fonte: https://br.mundopsicologos.com/site/article/31675/38614/shutterstock- 
208508194_ai1.jpg

Nas três histórias propostas, foram criados personagens fictícios 
para que a criança pudesse adentrar na situação com mais facilidade, 
utilizando-se da imaginação. Nesta segunda situação, a criança deveria 
julgar alguns aspectos positivos de estudar, os que ela considerasse 
mais pertinentes, a fim de convencer um colega a ir para a escola. Ao 
observar as respostas, pudemos categorizá-las em alguns aspectos, como: 
recreação, futuro profissional, amizades, busca por conhecimento, 
aspectos morais, etc. Dentre as vantagens e critérios estabelecidos 
por elas, o futuro profissional é algo que pode ser alcançado através 
do estudo. Segundo o Aluno F, ao frequentarmos a escola podemos 
“conseguir um bom emprego”, o que demonstra uma certa perspectiva 
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de futuro. Outro discurso retomado nesta mesma questão é que a escola 
possui o papel de nos tornar “alguma coisa na vida”, bem como fala o 
Aluno K. Além deste aspecto de futuro profissional, o aprendizado e 
a construção de conhecimento também foram citados como pontos 
positivos da escola. O Aluno H afirma que a escola é lugar de “aprender 
um monte de coisas ‘emportantes’”, revelando que já tem a consciência 
de que conhecimento se constrói e este aprendizado é importante. Os 
Alunos L e N também citam que a escola proporciona atividades e é 
onde vamos para “saber ler, escrever e estudar”, como resume o Aluno 
G.

Além destes pontos profissionais e educacionais já citados, 
outro se destaca nesta segunda situação: o aspecto moral. Os discentes 
trouxeram que a escola também exerce influência nesta área, sendo, 
portanto, um ponto positivo de frequentá-la. O Aluno E reflete sobre 
este papel da Instituição na construção de uma identidade moral 
da criança, afirmando que a escola é importante para “ser um bom 
aluno” e “ser um bom menino”. Pudemos perceber também que o 
Aluno J considera que a escola pode nos tornar “alguém melhor na 
vida”, assemelhando-se a um discurso presente em toda a entrevista, 
porém, diferenciando-se no sentido empregado na frase. Notamos que 
a escola não apenas nos torna “alguém”, porém pode nos levar a ser 
“alguém melhor”. O Aluno N considera a questão alimentícia em sua 
fala, colocando que a escola também oferece a “merenda”, como ponto 
positivo.

A terceira e última situação proposta para as crianças tinha 
como objetivo descobrir qual a expectativa da criança em relação ao 
seu futuro educacional, ou seja, se tinha consciência de que poderia 
continuar estudando além da escola e se havia esta vontade ou não. 
A terceira história para completar foi apresentada conforme a figura 
abaixo:
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Figura 3 – História para completar 3

Fonte: https://comps.canstockphoto.at/klassenzimmer-schule-lehrer-ikone- illustration_
csp39653026.jpg

Para alcançar o objetivo, foi contada, de forma breve, uma 
história de um rapaz que estava em busca de se realizar profissionalmente 
e, para tanto, teve de estudar por tempo determinado, desde a Educação 
Básica até se graduar. Ao introduzir o tema, a questão referia se a criança 
tinha tal desejo e por que. Os participantes da pesquisa, então, foram 
indagados por quantos anos, em média, ainda gostariam de estudar 
para poderem realizar seus sonhos, semelhante ao personagem criado 
para a terceira história de completar. A maioria respondeu que também 
gostaria de estudar a quantidade de anos necessária para realizar os 
sonhos.

Dentre suas aspirações, encontravam-se nas áreas profissionais, 
educacionais e melhores condições de vida. O Aluno C falou que 
gostaria de “ser jogador de futebol” e o Aluno H falou que gostaria 
de estudar até os dezoito anos, explicando “quero ser militar”, dentre 
outras profissões citadas, como, por exemplo: bombeiro, professor 
de Matemática, policial, youtuber, etc. Percebe-se que a escola, na 
percepção dos entrevistados, possibilita, ou melhor, capacita as crianças 
“para o que eu quero”. Existem outros exemplos nesta mesma linha, 
como “ter um futuro bom, uma vida boa e muitas viagens para todo 
lugar e ter a própria casa”, conforme dito pelo aluno J.

Em praticamente todas as respostas, podemos notar que há uma 
influência externa, advinda dos vínculos presentes na vida das crianças 
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entrevistadas. A criança é observadora por natureza e aprende com as 
experiências diárias, como também com as pessoas que convive.

3.3 A escola como um espaço de brincar e aprender

A escola é o principal meio de desenvolvimento infantil, pois 
proporciona experiências diversificadas de cunho pedagógico e das 
interações sociais, sendo considerada “uma forma de intervenção no 
mundo” (FREIRE, 1996, p. 38) que visa a formação de um indivíduo 
crítico e reflexivo. Observando a legislação, na década de 1990, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente entrou em vigor no Brasil e 
estabeleceu novos parâmetros para a infância, como, por exemplo, em 
seu Artigo 15, que diz que “a criança e o adolescente têm direito à 
liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo 
de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e 
sociais” (BRASIL, 1990). Para que tal desenvolvimento seja integral, 
a ludicidade deve se fazer presente, a fim de que este aprendizado se 
dê de forma construtiva, significativa e prazerosa. Segundo Piaget 
(1999), a criança, nesta faixa etária, interage com outras crianças 
através de uma moral de cooperação, direcionando-as a um sentimento 
de reciprocidade. Inicia-se uma relação dialógica entre o pensamento 
e a afetividade que se apresenta no cotidiano infantil. A escola é o 
ambiente em que esta organização de sentimentos se expressa com 
maior frequência e a brincadeira um meio importante para esta fase do 
desenvolvimento cognitivo e afetivo da criança.

Quando falamos da brincadeira no âmbito escolar, consideramos 
o brincar “inclusivo e essencial para a formação da criança e do 
adolescente” (VASCONCELOS, 2006, p. 65), pois esta atividade 
oportuniza momentos de alegria e interação, sendo o desejo da criança 
para o ambiente escolar, assim como podemos perceber na fala do 
Aluno I, na Figura 2, “é bom ir à escola lá você vai se divertir bastante 
você tem professores legais e seus amigos, você pode brincar no recreio 
e jogar jogos”. Um dos argumentos mais utilizados na segunda situação 
proposta na entrevista foi que, na escola, as crianças podem encontrar 
seus amigos, jogos, brincadeiras e diversão. Porém, esta expectativa de 
unir o aprendizado à ludicidade muitas vezes não é compreendida, 
muito menos atendida por parte da escola. O brincar é a linguagem 
da criança, o meio pelo qual se expressa e aprende, bem como afirma 
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Brougère (1998, p. 23):

Esquecemo-nos facilmente de que quando se brinca se aprende 
antes de tudo a brincar, a controlar um universo simbólico 
particular. Isso se torna evidente se pensarmos no jogo do xadrez 
ou nos esportes, em que o jogo é a ocasião de se progredir nas 
habilidades exigidas no próprio jogo.

Durante estes momentos, a criança desenvolve habilidades que 
podem ser utilizadas além do jogo, da brincadeira ou do esporte. O 
brincar ocupa um lugar importante nesta construção do conhecimento, 
sendo o meio em que a criança explora as possibilidades, aprendendo 
com seus erros e acertos. A brincadeira aproxima as crianças, tendo 
por princípio comum a diversão. Como o Aluno A diz, a escola, que é 
lugar de aprender, serve também para “se divertir”. Estes dois conceitos, 
aprender e brincar, não são indissociáveis, pelo contrário, ao andarem 
em acordo, influenciam positivamente no desenvolvimento infantil. 
Fortuna (2000, p. 6) defende que:

[...] enquanto a aprendizagem é apropriação e internalização 
de signos e instrumentos num contexto de interação, o brincar 
é apropriação ativa da realidade por meio da representação; 
a brincadeira é, por conseguinte, uma atividade análoga à 
aprendizagem.

Nota-se que há este desejo por parte do aluno em aprender 
brincando (e brincar aprendendo), produzindo para si melhores e mais 
firmes vínculos, além de ser um maior incentivo a eles para frequentarem 
a escola, considerando os aprendizados de forma receptiva. Em resposta 
à entrevista, as crianças também reconhecem os esportes e momentos 
de recreação como pontos positivos da escola. Como o Aluno N cita 
na primeira questão sobre a escola: “achar os colegas, brincar com os 
colegas, se divertir com os amigos”. A partir destas falas, constatamos 
que as relações sociais e amizades recebem uma estima muito maior do 
que nas fases anteriores e a escola parece ser uma espécie de mantenedora 
destes vínculos, como podemos perceber na fala do Aluno I, ao afirmar 
que frequentamos regularmente a escola “para ter amigos”. Piaget 
(1999) defende que a criança nesta faixa etária, inicia um processo de 
novos sentimentos morais em relação aos de mesma idade.

Neste ambiente de aprendizagem e relações sociais, a criança 
vai se constituindo como indivíduo singular, que carrega sua bagagem 
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particular de experiências e se desenvolve a partir de novas vivências. 
Portanto, é necessário que a escola trabalhe em cima dos interesses 
da criança, visto que “a participação das crianças é um meio de 
aprendizagem com valor em si mesmo e um direito fundamental da 
infância que reforça os valores democráticos” (TOMÁS, 2007, p. 56). 
Ao envolvê-la neste processo, a escola busca atingir seus objetivos, 
compreendendo que o currículo existe por causa da criança e não o 
contrário, pois o aluno deve ser o protagonista de todo este processo 
educacional.

Partindo deste pressuposto, devemos compreender que é 
fundamental que a escola oportunize uma participação autêntica a cada 
um de seus alunos, atuando de maneira a formar cidadãos autônomos 
e protagonistas da sua própria trajetória. Quanto à participação infantil 
na Educação, Sarmento (2005, p. 80) afirma que:

A participação infantil – que, deste modo, afeta profundamente 
o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem – no 
entanto, só se conseguirá constituir como corporização de direitos, 
na medida em que atender aos fatores de heterogeneidade das 
crianças, enfrentando as condições de desigualdade e seletividade 
social e cultural que continua a caracterizar consideravelmente a 
escola, e apostando no desafio da diversidade e da igualdade de 
oportunidades.

Ou seja, uma Instituição que considera as diferenças entre 
seus alunos, conhece seus contextos e interesses, consegue uma maior 
participação do discente neste processo educacional que intenciona 
o desenvolvimento das habilidades e competências daqueles que o 
compõe. Assim sendo, o olhar minucioso da escola para seus alunos é 
primordial para a formação de sujeitos que se interessam pela Educação 
e fazem parte da construção de uma sociedade consciente e inclusiva.

4 Considerações finais

Esta pesquisa objetivou desvelar a percepção do aluno do 
4º ano do Ensino Fundamental a respeito da sua própria Educação 
escolar, apontando a importância da escola e suas principais funções. 
Consideramos que as “Histórias para completar”, por meio de 
situações-problemas, facilitaram ter acesso às concepções das crianças, 
que se expressaram livremente em relação à escola.
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Consideramos, a partir das análises realizadas, que, na fase 
de desenvolvimento cognitivo em que as crianças pesquisadas estão 
inseridas, entre 9 e 10 anos, elas estão aptas a refletirem diante de 
diferentes cenários e pontos de vista, porém, por vezes, encontram-se 
submissas à opinião de outrem. Isto se deve ao fato de estarem em um 
momento de transição, em direção à autonomia, em que ainda não se 
desprende totalmente do discurso das pessoas que exercem influência 
na sua vida cotidiana.

Pode-se perceber uma grande incidência de reiterações de 
sentenças acerca da Educação e suas atribuições. A criança, ainda nesta 
fase, acaba por reproduzir aquilo que ouve e experiência em seu ambiente 
familiar e de convívio, influindo diretamente no seu posicionamento 
frente a diversas situações. Não possuindo uma independência de 
pensamento, a criança tende a se submeter ao apelo dos adultos que a 
induzem a frequentar a escola, mesmo não entendendo o porquê disto. 
Notou-se, no decorrer das entrevistas, que esta influência externa é 
bastante considerável na fala infantil, apresentando-se em praticamente 
todas as respostas.

Através da ótica infantil, constatou-se, também, que a escola 
é um ambiente para recreação, formação de vínculos e construção da 
aprendizagem. Devido à fase em que a criança se encontra, as amizades 
recebem maior apreço e atenção do que anteriormente, sendo a escola 
um lugar que propicia o estreitamento desses laços. A escola que as 
crianças desejam é aquela que trata dos seus interesses de forma 
prioritária, trazendo para o campo da aprendizagem o brincar e o 
relacionar-se, em que o aluno procura se apropriar dos conhecimentos 
e aperfeiçoar suas habilidades por meio de tais experiências.

Portanto, a escola que atenta às necessidades de seus discentes, 
aspirando torná-los cidadãos ímpares para a sociedade, é uma escola 
que produz sujeitos amantes de uma Educação significativa, que dá 
voz à infância e amplia sua expressividade. Esta pesquisa colabora 
positivamente para uma melhor compreensão do pensamento infantil 
e seria de grande valia uma continuação de estudos deste gênero em 
diferentes estágios de desenvolvimento infantil, a fim de se estabelecer 
um comparativo entre eles.
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Capítulo 13

AS RELAÇÕES DE AFETIVIDADE NA 
EDUCAÇÃO DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL: UM ESTUDO DE CASO

Leticia Barilli Barcellos1

Aline Aparecida Cezar Costa2

1 Considerações iniciais

As relações de afetividade, tanto na relação professor-aluno 
quanto nas de família- criança, sempre chamaram a atenção. 

Entendemos como afeto o sentimento de carinho, atenção, acolhimento, 
respeito pelo outro. Sendo a afetividade essencial às relações humanas, 
vemos o educando como um sujeito em fase de formação, com 
características peculiares e que necessita de educação e cuidados que 
favoreçam sua constituição como indivíduo. A afetividade está muito 
presente no processo de aprendizagem, principalmente quando se 
trata da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Ela 
é facilitadora deste processo e o professor um mediador. Nessa fase, a 
construção do limite é muito importante para a constituição de um 
indivíduo cidadão de direitos e com a consciência de que também tem 
deveres.

A afetividade infantil têm sido bastante considerada por auxiliar 
as crianças a se sentirem acolhidas, seguras e amadas. A receptividade e 
amorosidade dos profissionais que trabalham na escola é fundamental 
para o acolhimento e sentimento de segurança das crianças. Diante desse 
argumento deu-se a escolha deste tema, por acreditar na importância 
das relações afetivas entre o professor e a criança como elemento 

1 Acadêmica do 8º Semestre do curso de Pedagogia UNICRUZ – e-mail: leticia1607.
barcellos@gmail.com

2 Prof.ª Mestre em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social (UNICRUZ), 
Professora do Curso de Pedagogia e orientadora do Trabalho de Conclusão de Curso 
– e-mail: acezar@unicruz.edu.br
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indispensável na promoção da aprendizagem prazerosa e significativa. 
O afeto relacionado à aprendizagem é uma das principais premissas da 
educação. Sabe-se que, sem afeto, carinho e respeito, é quase impossível 
haver uma aprendizagem significativa que possibilitará a constituição 
de sujeitos.

A primeira infância das crianças exige carinho e cuidado. Mas, 
para que a pessoa humana realize plenamente seu potencial, deve 
haver também, desde o nascimento, um processo educativo que ajude 
a construir suas estruturas afetivas, sociais e cognitivas, construindo, 
desta forma, uma adequada autoestima, a qual é necessária para que a 
aprendizagem aconteça (BRASIL, 1998).

O bom relacionamento entre professor e crianças é fundamental 
para desenvolver a confiança, possibilitar a troca e promover a 
socialização das crianças (LA TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 2016). 
Pode-se afirmar que a cultura escolar inclui também a dimensão 
afetiva. A aprendizagem de conceitos, habilidades e de valores envolve 
sentimentos e emoções que estão ligados às relações familiares, 
escolares e aos outros ambientes em que as crianças vivem e convivem. 
Proporcionar uma aprendizagem significativa supõe, então, da parte do 
professor, conhecer e compreender motivações, interesses e necessidades 
das crianças que são diferentes entre si. Supõe também a capacidade 
de comunicação com o mundo do outro, sensibilidade para situar a 
relação docente no contexto físico, social e cultural da criança. Para que o 
professor possa compartilhar afeto, é preciso que sinta o afeto, que viva 
o afeto (FREIRE, 2002).

Na infância, a relação dos professores com o grupo de crianças 
e com cada uma é constante e se dá o tempo todo, seja na sala de 
aula, nos passeios, no pátio, nas atividades diferenciadas. É em função 
da proximidade afetiva que se dá a interação com os objetivos e a 
construção do conhecimento. Assim, a afetividade é um fator essencial 
na aprendizagem, pois sem ela a aprendizagem se torna um elemento 
apenas de obrigação e não de satisfação de ambas as partes. O professor 
que visa o desenvolvimento integral da criança e se preocupa com sua 
aprendizagem, deve também ser sensível a perceber e interpretar as 
emoções de seus alunos, pois estas influenciam no ajustamento pessoal 
e social entre outros aspectos do comportamento e consequentemente, 
na aprendizagem (BARBOSA; HORN, 2019).
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A partir dessa breve consideração, este estudo propõe a reflexão 
sobre a importância da afetividade para a formação do indivíduo e 
como ela vem sendo utilizada na prática pedagógica, considerando que 
a escola deve oferecer uma educação de qualidade para todos dentro de 
um contexto significativo para o discente, muito além da valorização 
restrita dos aspectos cognitivos. Para tanto, o objetivo da pesquisa 
buscou compreender qual o sentido da afetividade na formação das 
crianças para os professores de uma escola de anos iniciais do ensino 
fundamental da rede municipal de Cruz Alta/RS.

2 Metodologia

Esta pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, 
exploratória, com uma metodologia de estudo de caso (GIL, 2007). 
A pesquisa qualitativa tem caráter exploratório, isto é, estimula os 
entrevistados a pensarem livremente sobre algum tema, objeto ou 
conceito, o que tem por finalidade tornar possível a aproximação 
com a realidade do nosso objetivo de estudo. Para Gil (1999, p.71) “o 
ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador 
é o instrumento chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar 
seus dados indutivamente”.

A coleta de dados foi realizada no ano de 2019. O instrumento 
de pesquisa utilizado para a coleta foi um questionário contendo 
nove perguntas abertas elaborado pela pesquisadora e validado por 
três professores da área, para este fim. Os sujeitos da pesquisa são 
04 (quatro) professores que atuam nos anos iniciais de uma escola de 
ensino fundamental da rede municipal de Cruz Alta/RS. Com idade 
que varia de 44 a 61 anos, todos têm formação em Pedagogia e atuam 
no magistério entre 12 a 40 anos e aceitaram, por livre e espontânea 
vontade, participar da pesquisa e assinaram o TCLE (Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido).

Os dados qualitativos foram verificados através de Análise de 
Conteúdo, que, segundo Bardin (2008, p.31), “é um conjunto de 
técnicas de análise das comunicações”, onde perguntas e respostas foram 
agrupadas de modo a relacionarem-se com os objetivos pretendidos pela 
pesquisa. Assim, a análise e interpretação dos dados foram realizadas com 
base nas seguintes categorias: 1) Entendimento dos professores sobre 
afetividade; 2) Afetividade do professor na aprendizagem da criança; 
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3) Relações de afetividade entre professor e criança; 4) Afetividade no 
processo de aprendizagem. De modo a garantir sigilo, confidencialidade 
e anonimato dos sujeitos pesquisados, na transcrição das respostas, os 
professores foram identificados como P.A, P.B, P.C e P.D.

3 Resultados e discussões

3.1 Entendimento dos professores sobre afetividade

Para que o aluno dê os passos que é capaz de dar com segurança, 
mesmo que em princípio isso signifique apenas ir para a escola com 
mais vontade, dependendo do aluno, essas ações podem significar, 
sim, grandes conquistas. Dessa maneira, a afetividade assume um papel 
fundamental no desenvolvimento humano, determinando interesses 
e necessidades individuais. Com base nesse argumento, essa categoria 
de análise foi levantada a partir das perguntas 013, 044 e 055 do 
questionário. Quando questionados sobre o significado de afetividade 
e de professor afetuoso, os professores destacaram como prioridade a 
afetividade e relataram que:

Eu acredito que hoje o professor que não for afetivo com o seu aluno, 
muito pouco vai conseguir produzir com os mesmos, professor precisa 
ser afetivo (P.A).

A maneira de você viver consigo mesmo para depois compartilhar com 
o outro. Assim você conseguirá ser afetivo e compartilhar as emoções 
vividas com afeto e respeito (P.B).

É fazer com que a criança se sinta segura e acolhida, tanto no processo 
de preparação do trabalho quanto no relacionamento diário (P.C).

Ter empatia, sentimentos, demonstrar as emoções (P.D).

Para os professores o significado de afetividade está relacionado a 
sentimentos e eles enfatizam afeto como tradutor de bondade, carinho, 
proteção, apego e gratidão, pois a capacidade afetiva através da interação 
com o professor, bem como com outras crianças, é que faz desenvolver 

3 Para você o que significa afetividade?
4 Para você o que é ser um professor afetuoso?
5 Você se considera um professor afetuoso? ( )Sim ( ) Não. Comente sua resposta.
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a sensibilidade, a autoestima, o raciocínio, o pensamento e a linguagem, 
pois a articulação entre os diferentes níveis do desenvolvimento motor, 
afetivo e cognitivo não se dá de forma isolada, mas, sim, de simultânea 
e integradamente (LA TAILLE, OLIVEIRA e DANTAS, 2016).

Entende-se que a afetividade é um sentimento no qual se interage 
de maneira positiva no bem-estar emocional do educando, a fim de 
que se desenvolva para a aprendizagem e meio social. Quando falamos 
em afetividade e aprendizagem, é inegável a importância de Wallon. 
Este autor, a partir de seus estudos, contribuiu grandemente para o 
reconhecimento da importância da afetividade na vida da criança.

Segundo Wallon (2008, p. 33), “o espaço não é primitivamente 
uma ordem entre as coisas, é antes uma qualidade das coisas em relação a 
nós próprios, e nessa relação é grande o papel da afetividade, da pertença, 
do aproximar ou do evitar, da proximidade ou do afastamento”. Neste 
trecho, o autor mostra que a afetividade está presente em todos os 
momentos, movimentos e circunstâncias de nossas ações, assim como o 
ato motor e a cognição. O espaço permite a aproximação ou o retraimento 
em relação a sensações de bem-estar ou mal- estar. É importante saber o 
que a escola, a sala de aula, a distribuição das carteiras e a organização 
do ambiente provocam nos alunos: abraço ou repulsa.

Por ser considerada o primeiro agente social fora do círculo 
familiar da criança, a escola representa o centro da aprendizagem, por 
isso ela deve oferecer todas as condições necessárias para que as crianças 
se sintam amadas, seguras e protegidas. Para Raupp, La Banca e Neiverth 
(2019, a criança tem uma necessidade natural de ser amada, aceita, 
acolhida e ouvida, e, neste sentido, o professor é quem desempenha 
esse papel e encaminha o aluno no caminho da motivação, da busca 
e do interesse. Sobre o que é ser um professor afetuoso, os professores 
relatam que:

É aquele professor que vai além da sala de aula, que procura conhecer 
o seu aluno e manter laços afetivos bem profundos, esse professor 
conseguirá ótimos resultados com os mesmos (P.A).

É aceitar seu aluno com “limitações” e desafiá-lo a ser diferente com 
mais emoções, alegrias, saberes e amorosos consigo e para com os outros 
(P.B).

É fazer com que a criança compartilhe seus conhecimentos, afetos, 
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promovendo novos conhecimentos, ou seja, um facilitador que inter-
relaciona com a criança a partir dos processos cognitivos e das suas 
emoções (P.C).

É um professor que acolhe a criança com carinho e respeito, 
respeitando as individualidades da criança e proporcionando um 
ambiente saudável (P.D).

As concepções de Wallon (2008) traduzem a importância da 
afetividade no processo educativo, concluindo-se, por meio delas, que 
as emoções representam os indicadores da qualidade das interações do 
indivíduo com o meio, operando nas reações comportamentais. A cada 
determinada situação vivida, a criança atribui um sentido afetivo. Nesse 
sentido, La Taille, Oliveira e Dantas (2016, p. 90) apontam que:

A afetividade, nesta perspectiva, não é apenas uma das dimensões 
da pessoa: ela é também uma fase do desenvolvimento, a mais 
arcaica. O ser humano foi, logo que saiu da vida puramente 
orgânica, um ser afetivo. Da afetividade diferenciou-se, 
lentamente, a vida racional. Portanto, no início da vida, afetividade 
e inteligência estão sincreticamente misturadas, como predomínio 
da primeira.

Para Freire (2002), a essência do professor é o afeto. Os vínculos 
afetivos estabelecidos socialmente despertam condutas e emoções 
únicas, a afetividade como o domínio das emoções, dos sentimentos, 
das experiências sensíveis e, principalmente, da capacidade de entrar 
em contato com sensações, refere-se às vivências dos indivíduos e às 
suas formas de expressão essencialmente humanas.

No contexto da educação básica, o vínculo criado entre 
educador e criança é tão importante quanto outros parâmetros. É por 
meio da construção de uma relação afetiva acolhedora que a criança se 
sente segura e disponível para as atividades entre pares e o consequente 
desenvolvimento de suas possibilidades. Quando perguntados se, se 
consideram um professor afetuoso, os sujeitos da pesquisa responderam 
que:

Sim. Porque sempre procurei estar sempre atenta a tudo que 
acontecia com meus alunos e sempre demonstrando o quanto ele tem 
importância como aluno e como pessoa (P.A).

Sim. Muito! (P.B)
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Sim. Com certeza na maioria das vezes, pois gosto do que faço (P.C).

Sim. Procuro proporcionar momentos bons e de interação, com afeto 
e carinho (P.D).

Quando o professor estabelece um vínculo afetuoso, ele passa a 
ser visto como um “herói” ou “heroína” e passa a ser uma referência para 
a criança. A proximidade com o professor faz com que a criança o tenha 
como modelo e queira ser como ele, pois somos seres sociais, aprendemos 
com o outro. A percepção e a compreensão da complementaridade 
presente nos atos e papéis envolvidos nas interações sociais é um aspecto 
importante do processo de diferenciação entre o eu e o outro. “[...] É 
visível o esforço das crianças, desde muito pequenas, em reproduzir 
gestos, expressões faciais e sons produzidos pelas pessoas com as quais 
convivem” (BRASIL, 1998, p. 21).

Segundo Vieira e Lopes (2010, p. 21), “toda atividade humana 
é fruto de uma motivação interior que por sua vez interfere no tipo 
de comportamento adotado frente a um estímulo. Os motivos 
formam em si a dimensão emocional do homem e influencia parte de 
seu comportamento”. No entanto, tornam-se muito importantes e 
fundamentais as experiências vivenciadas na sala de aula para as crianças, 
o que permitem, muitas vezes, quando bem aproveitadas, trocas de 
relações afetivas entre o professor e a criança, que não só marcam 
positivamente a relação vivida, como também fortalece o vínculo entre 
eles. Assim, as relações de afeto entre educador e educando permitem 
às crianças se tornarem mais humanas, aprendendo a viver a vida de 
maneira mais afetiva.

3.2 Afetividade do professor na aprendizagem da criança

A afetividade representa a energia que direciona e motiva a 
criança ao ato de aprender, desta forma, cabe ressaltar a importância do 
relacionamento afetivo durante o processo de ensino e aprendizagem. 
Assim, essa categoria de análise está fundamentada nas perguntas 026 
e 077 do questionário. A esse respeito, quando questionados sobre se 
a afetividade influencia a aprendizagem das crianças, os professores 

6  A afetividade influencia no processo de ensino e aprendizagem da criança?
7  Que estratégias você utiliza para possibilitar um ambiente acolhedor a suas 

crianças?
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responderam que:

Sim. Acredito que ele entende que a professora que trata ele com 
afetividade tem muito mais chance de levar uma turma a se 
desenvolver plenamente (P.A).

Sim. Trate o outro como gosta de ser tratado. Com afetividade, você 
conquista o outro para superar suas dificuldades e a aprender (P.B).

Sim. Quando a afetividade se manifesta, ou é manifestada por ambas 
as partes o processo ensino-aprendizagem acontece mais de forma 
responsável (P.C).

Sim. Influencia, pois transmite segurança à criança tornando-a mais 
confiante (P.D).

O vínculo que o professor estabelece com a criança por meio 
da afetividade contribui e, ao mesmo tempo, influencia no processo 
de aprendizagem. A ação de aprender se manifesta na criança a partir 
de um conjunto de fenômenos experimentados e vivenciados na forma 
de emoções, sentimentos e paixões (WALLON, 2008). É essencial que 
o professor estabeleça a conexão afetiva com seus estudantes, uma vez 
que aprendemos a partir desse conjunto de fenômenos. Aquilo que nos 
afeta de várias maneiras e que são demonstradas com os sentimentos, 
emoções e sensações são construções feitas a partir das relações que 
estabelecemos. De acordo com Barbosa e Horn (2019, p.20):

Todos os dias aprendemos algo, a partir daquilo que vivemos 
quando nos ocupamos em dar sentido ao mundo, em compreendê-
lo, em implicar-nos com a solução dos problemas, com a alegria 
de uma nova descoberta, na convivência com os outros, com uma 
amizade que se aprofunda. Desse modo, a aprendizagem sempre 
vai muito além daquilo que é “oficialmente” ensinado.

Portanto, a influência das emoções e da afetividade no processo 
ensino-aprendizagem e o papel do professor frente ao seu aluno com ou 
sem dificuldades de aprendizagem reforçam a relevância em estabelecer 
um vínculo afetivo e os estímulos motivacionais capazes de criar 
condições que favoreçam a aprendizagem, uma vez que a escola é um 
ambiente propício e favorável para a aprendizagem de mundo e no 
mundo.

O ambiente escolar deve proporcionar harmonia e 
funcionalidade, não apenas para as crianças, mas para todos que fazem 
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parte da instituição de forma direta ou indireta. Ainda nessa categoria, 
no que se refere às possibilidades em ter um ambiente acolhedor para as 
crianças, quando questionados, os professores responderam que:

Deixar sempre os problemas pessoais longe das crianças e sempre 
acolher com muito amor e respeito, para que ele sinta a importância 
que realmente tem (P.A).

Cada criança é única. Se faz necessário o respeito, a compreensão de 
ideias, a autonomia para o desenvolvimento dos trabalhos na sala de 
aula e na escola (P.B).

Gerando confiança, carinho, amizade e respeito entre eles e o professor 
(P.C).

Atividades lúdicas, brincadeiras, músicas na pré-escola, com carinho 
e atenção (P.D).

O espaço em que acontece o desenvolvimento da criança precisa 
ser um ambiente de compreensão, de autonomia de ideias, de construção 
de personalidade, um ambiente acolhedor. É onde o professor irá 
investigar quais os motivos das dificuldades de aprendizagem, ouvir 
o aluno e tentar compreender o porquê está agindo de tal maneira. 
Um trabalho voltado para a afetividade não requer custos ou sequer 
algo impossível de se realizar. O Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil (BRASIL, 1998, p.50) destaca que:

O estabelecimento de um clima de segurança, confiança, 
afetividade, incentivo, elogios e limites colocados de forma 
sincera, clara e afetiva dão o tom de qualidade da interação entre 
adultos e crianças. O professor, consciente de que o vínculo é, para 
a criança, fonte contínua de significações, reconhece e valoriza a 
relação interpessoal.

É importante estar atento ao comportamento das crianças e buscar 
respostas para as dificuldades e angústias que estão sentindo. O afeto é 
como uma energia necessária para a aprendizagem. Para Barbosa e Horn 
(2019, p.19), “é fundamental pensar como os adultos podem produzir 
um contexto educativo que constitua uma inesquecível, desafiadora e 
confortante vivência de infância”. Todo o sujeito se constitui através das 
emoções, os seres humanos são seres emotivos e afetivos por natureza e 
estão em constante busca de afeto, da compreensão e aceitação do outro 
para serem felizes (FREUD, 2010). O profissional de educação que faz 
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parte do passado, presente e futuro de todos os sujeitos, necessita ter 
consciência de todos esses fatores e trazer para a realidade das salas de 
aulas o afeto que se faz tão imprescindível nos dias de hoje.

3.3 Relações de afetividade entre professor e criança

Cada sujeito é único e tem sua história, um jeito próprio de 
aprender, perceber o mundo e o bom educador é aquele que auxilia o 
aluno a tirar proveito de seus erros, indicando que estes façam parte do 
processo de aprendizagem, enfatizando os pequenos sucessos ao invés 
de salientar o fracasso. Dessa forma, o sujeito que aprende, desenvolve 
a autoestima e confiança no professor, alguém em quem pode confiar 
(VIEIRA, LOPES, 2010).

Assim, nessa categoria, buscou-se compreender as relações de 
afeto entre professor e criança por meio das respostas das perguntas 038 
e 069 do questionário. Desse modo, quando questionados se acreditam 
que o ambiente afetuoso estimula a criança, os professores responderam 
que:

Sim. Totalmente onde a criança sente que existe amor e respeito ela 
vai dar uma resposta bem mais positiva para o ensino aprendizagem 
(P.A).

Sim. É o feedback! Receba, acolha, compartilha e terás retorno (P.B).

Sim. A criança se sente mais segura a aprender e a frequentar, 
participando do processo ensino-aprendizagem (P.C).

Sim. Com certeza, pois um ambiente afetuoso proporciona um 
ambiente acolhedor e estimulante (P.D).

Todas as formas de amar precisam conter uma boa dose de 
comprometimento, de cuidado e respeitado com o outro. Na relação 
professor/criança não é diferente, o professor deve ficar atento a cada 
um de seus alunos, observar e descobrir as peculiaridades de cada 
um, fazer com que cada criança se sinta importante nas atividades 
desenvolvidas. É necessário que o professor consiga realmente criar um 

8 Você acredita que uma criança se sente estimulada e compreende significativamente 
o que lhe é ensinado com um ambiente afetuoso? ( ) Sim ( ) Não. Comente sua 
resposta.

9 Como você percebe a afetividade na sua sala de aula?
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ambiente escolar descontraído, onde possa transmitir um sentimento 
de profundo apreço pela criança. Freire (2002, p.159) enfatiza:

E o que dizer, mas que sobretudo esperar de mim, se, como 
professor, não me acho tomado por este outro saber, o que preciso 
estar aberto ao gosto de querer bem, às vezes, à coragem de querer 
bem aos educandos e à própria prática educativa de que participo. 
Essa abertura de querer bem não significa, na verdade, que, porque 
professor, me abrigo a querer bem a todos os alunos de maneira 
igual. Significa, de fato, que a afetividade não me assusta, que não 
tenho medo de expressa-la. Significa esta abertura ao querer bem 
à maneira que tenho de autenticamente selar meu compromisso 
com os educandos, numa prática específica do ser humano.

Promover o querer bem, defendido por Freire (2002), é o que 
os professores descrevem quando questionados como percebem a 
afetividade na sala de aula ao relatarem que:

Quando os alunos aceitam realizar as atividades porque sentem que 
foram planejadas com amor e carinho (P.A).

Desde o momento que professor e aluno se encontram, existe a 
receptividade, troca de olhares, respeito e novos desafios na convivência 
e o fortalecimento da afetividade (P.B).

Quando o aluno se relaciona e de que maneira ele se relaciona com o 
professor (P.C).

Pelo carinho que as crianças me recebem, falam e abraçam (P.D).

As respostas dos professores remetem à presença de uma 
relação afetiva consistente, o que garante o nível de interesse e prazer 
necessários ao sucesso de uma aprendizagem significativa, pois, por 
meio da interação estabelecida, do afeto e da segurança do professor, a 
criança se sente valorizada, segura e estimulada a aprender.

3.4 Afetividade no processo de aprendizagem

Sabemos que o sentido da aprendizagem é único e particular 
na vida de cada um, pois o desenvolvimento da aprendizagem é um 
processo contínuo e a afetividade possui um papel imprescindível no 
desenvolvimento da criança. A afetividade é atualmente um dos pontos 
mais relevantes na educação básica e, por isso, se exigem profissionais 
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qualificados para atender às crianças no processo de desenvolvimento e 
de descoberta na fase a qual se encontram (BRASIL, 2017).

Para a criança, não há separação entre afeto e inteligência, 
emoção e linguagem, pelo contrário é pela emoção que a criança inicia 
sua comunicação com o mundo e, dessa comunicação, vai aprendendo 
a ser, a estar e a conviver em sociedade. Para Mahoney e Almeida (2005, 
p. 26):

A emoção aparece desde o início da vida, com os espasmos 
do recém-nascido. Estes não são apenas um ato muscular de 
contração dos aparelhos musculares e viscerais; existe bem-estar 
ou mal-estar, tanto no espasmo como na dissolução; a tensão é 
provocada pela energia retida e acumulada. Riso, choro, soluço 
aliviam a tensão dos músculos.

O professor precisa ser sensível e saber interpretar as emoções 
e sentimentos das crianças, pois essa é a sua forma elementar de 
comunicação. A construção de laços afetivos entre o professor e a 
criança é fundamental para seu desenvolvimento integral. Contudo, 
para sentir-se alegre e constituir o afeto é preciso que o educador sinta 
e viva o afeto. É dessa alegria e desse afeto a serviço da mudança que os 
educadores necessitam (FREIRE, 2002). Desse modo, nesta categoria, 
buscou-se compreender como as relações afetivas contribuem para a 
aprendizagem das crianças. Foram analisadas as perguntas 0810 e 0911 do 
questionário respondido pelos professores. Quando questionados sobre 
se percebem que as relações afetivas contribuem com a aprendizagem, 
todos os professores responderam que sim:

Um ambiente afetivo sempre tende a dar retorno afetivo. E sempre 
contribuirá para o ensino aprendizagem (P.A).

Aula dinâmica onde o aluno faz parte do processo educativo (P.B). 
Normalmente sim, mas ainda falta muito a contribuição da família 
(P.C)

Com certeza, pois um ambiente onde envolve afeto é mais fácil de 
aprender e adquirir conhecimentos e hábitos novos (P.D).

10 Avaliando suas aulas, você percebe que as relações afetivas possam estar contribuindo 
com a aprendizagem? (  ) Sim. ( ) Não. Comente sua resposta.

11 Como tornar o momento de ensino e aprendizagem afetuoso, atendendo e ouvindo 
as crianças em suas necessidades e limitações?
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As respostas enfatizam que as professoras consideram importante 
o ambiente afetivo para o processo de aprendizagem, não somente 
na escola, mas também pela família das crianças. Por essa razão, “a 
colaboração entre pais e professores é fundamental no acompanhamento 
conjunto dos progressos que a criança realiza na construção de sua 
identidade e progressiva autonomia pessoal” (BRASIL, 1998, p.30). 
Nesse sentido, ao serem questionadas como tornar o momento de 
ensino e aprendizagem afetuoso, atendendo e ouvindo as crianças em 
suas necessidades e limitações, as professoras responderam que:

Estar sempre atento às reações de cada um e seu comportamento 
porque o professor consegue perceber se o afeto que ele passa consegue 
atingir as necessidades de seus alunos (P.A).

Através da oração, poesia, abraço, respeito e outras técnicas, 
principalmente no brincar verificamos as possibilidades para superar 
as limitações (P.B)

Respeitando seus espaços, suas necessidades e observando-os 
diariamente (P.C). 

Procurando momentos que façam com que as crianças se motivem 
(P.D).

Após analisar as respostas, percebe-se que a educação é um 
processo que ocorre através dos relacionamentos afetivos que, em 
uma sala de aula, dependem mais do professor, tendo em vista que 
“a preocupação em demarcar o espaço individual no coletivo é 
imprescindível para que as crianças tenham noção de que sua inserção 
no grupo não anula sua individualidade (BRASIL, 1998, p.30).

Neste sentido, um profissional de educação que não consegue 
nutrir sentimentos de amor e afeto pelo seu trabalho e pelos seus alunos 
irá apenas transmitir conhecimento e não constituí-los. São necessários 
sentimentos bons para se fazer educação, pois ensinar exige equilíbrio, 
pensamento crítico, respeito pela pessoa humana (FREIRE, 2002), 
mas demanda, principalmente, o afeto, este indispensável para uma 
aprendizagem significativa.

4 Considerações finais

Não há educação sem amor [...] quem não é capaz de amar os 
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seres inacabados não pode educar (FREIRE, 1979, p.15).

O presente artigo foi importante, pois permitiu fazer uma 
discussão prazerosa sobre a temática afetividade. Podemos perceber 
a necessidade da presença afetiva nas relações sociais, principalmente 
quando se diz respeito à relação entre professor e aluno. Isto é essencial 
para o sucesso da vida escolar da criança. Assim, as relações de afeto 
entre educador e educando permitem que as crianças se tornem mais 
humanas, aprendendo a viver a vida de maneira mais afetiva.

O questionário aplicado foi uma excelente ferramenta para 
analisar, de forma qualitativa, o pensamento das professoras a respeito 
da afetividade, pois elas puderam se expressar de forma livre, e o seu 
pensamento sobre afetividade foi importante para analisar o grau de 
conhecimento que essas profissionais possuem a respeito do tema.

A presença de uma relação afetiva consistente é o que garante o 
nível de interesse e prazer necessários ao sucesso de uma aprendizagem 
significativa, pois, por meio da interação estabelecida, do afeto e da 
segurança do professor, a criança se sente valorizada, segura e estimulada 
a aprender.

Pode-se concluir que as relações entre o educador e o educando 
devem fazer com que as crianças se tornem mais humanas, aprendendo 
a viver a vida de maneira mais afetiva, considerando a importância 
do meio social para a formação integral. As relações sociais, além 
de familiares, ampliam essa mediação ao oferecer à criança uma 
diversidade de situações na qual tenha que elaborar novos mecanismos 
de compreensão de fatos, conceitos e atitudes. Sendo assim, o período 
escolar é de suma importância para que essas relações ganhem maior 
significatividade, por ser um período em que a criança constrói para 
si a concepção social do mundo enquanto relações humanas além-
familiares.
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Capítulo 14

GESTÃO DEMOCRÁTICA NO ESPAÇO 
ESCOLAR: DESAFIOS E POSSIBILIDADES

Kátia Luana Machado1

Maria Lourdes Backes Hartmann2

1 Considerações iniciais

A Gestão Democrática no âmbito escolar enquanto princípio 
constitucional segundo a Constituição Federal 1988, 

Cap. III, no seu artigo 206, inciso VI estabelece que o ensino será 
ministrado com base em alguns princípios e que a gestão democrática 
seja exercida na forma da lei. Deste modo, a gestão busca promover 
a organização, a mobilização e a articulação das condições humanas 
e materiais necessários para que se garanta o avanço dos processos 
sócio educacionais dos locais de ensino, visando à promoção efetiva da 
aprendizagem pelos alunos, de modo a torná-los capazes de enfrentar 
adequadamente os desafios da sociedade globalizada e da economia 
centrada no conhecimento.

Refletir sobre esse tema, é muito importante nos dias de hoje 
devido a realidade das escolas públicas, que precisam cada vez mais 
promover transformações na educação garantindo um ensino de 
melhor qualidade.

A escola contemporânea deixou de ser apenas responsável 
pela transmissão do conhecimento, ela tem o papel de promover o 
desenvolvimento do cidadão. Para que isso se torne possível é necessário 
reconhecer a importância que a gestão escolar tem no processo de 
ensino-aprendizagem, pois como sabemos a escola não está isolada 
e diversos aspectos sociais estão inerentes ao processo educativo, 

1 Acadêmica do 8º (oitavo) semestre do Curso de Pedagogia. Universidade de Cruz 
Alta. ktiamachado16@gmail.com

2 Professora Orientadora Mestre em Educação. Universidade de Cruz Alta. 
mhartmann@unicruz.edu.br
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influenciando diretamente nas escolhas e na atuação dos sujeitos que 
ensinam e aprendem.

Nessa perspectiva o gestor escolar tem papel fundamental no 
processo, pois cabe a ele estabelecer uma ação compartilhada com os 
demais contextos da escola, visando trabalhar em conjunto para que 
os resultados sejam visíveis e satisfatórios. Deste modo, este artigo 
tem como objetivo trazer os desafios e as possibilidades que esse gestor 
enfrenta para efetivar uma gestão democrática e participativa no âmbito 
escolar. E tem como objetivos específicos reconhecer a importância 
da gestão democrática no espaço escolar no seu aspecto participativo, 
identificar os princípios norteadores de uma gestão democrática e 
participativa e compreender o Projeto Político-Pedagógico – PPP como 
elemento norteador das ações a serem desenvolvidas na escola.

A gestão democrática presente na Constituição Federal de 1988, 
como processo de descentralização da gestão escolar e, posteriormente na 
LDB de 1996 é que se definiram as incumbências dos estabelecimentos 
de ensino como a elaboração e execução da proposta pedagógica e da 
ampliação progressiva da autonomia pedagógica, administrativa e de 
gestão financeira da escola.

Para elucidar os dados analisados, vários autores como Libâneo 
(2001), Luck (2006), Paro (2006) fazem reflexões pertinentes sobre 
gestão democrática e seus métodos, e assim compreender os desafios 
perpassados e encontrados hoje em dia para a concretização deste 
método.

2 Metodologia

Na presente pesquisa foi utilizada a metodologia de natureza 
descritiva, com abordagem qualitativa. A metodologia descritiva 
segundo Martins (1994, p. 28) “tem como objetivo a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno, bem como o 
estabelecimento de relações entre variáveis e fatos.”. Assim, a abordagem 
qualitativa descrita por Oliveira (2008), há uma relação recíproca e 
interdependente entre sujeito e objeto, de modo que se espera do 
pesquisador uma posição de reflexão e de análise diante da realidade do 
que se deseja pesquisar, utilizando-se de técnicas que possibilitam uma 
visão mais detalhada e clara do seu objeto.
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Partindo dessa abordagem, os sujeitos da pesquisa foram a 
diretora e três professoras de uma Escola Pública Estadual da cidade de 
Estrela Velha-RS. Foi utilizado com as professoras um questionário que 
é descrito por Lakatos (2003, p. 201).

A escolha de técnica de questionários semiestruturados possibilita 
ao entrevistador economização de tempo, grande número de 
dados, maior número de pessoas, respostas mais rápidas e mais 
precisas, maior liberdade nas respostas em razão do anonimato dos 
pesquisadores, mais segurança pelo fato das respostas não serem 
identificadas, menos riscos de distorção pela não influência do 
pesquisador, mais tempo para responder e em hora mais favorável, 
mais uniformidade na avaliação.

Inicialmente foi realizada uma visita à escola para conversa 
informal com a diretora, onde o pesquisador se apresentou munido 
de carta de apresentação expondo o objetivo da pesquisa. Em seguida, 
foram distribuídos os questionários para seis professoras, com prazo para 
a devolução deles, porém no dia combinado, somente três professoras 
fizeram a devolução. As demais alegaram que não tiveram tempo para 
responder o questionário. Os dados coletados foram analisados e em 
seguida categorizados em Professora A, Professora B e Professora C, 
porque se trata de dados qualitativos, visto que, estes precisam ser pré-
classificados em categorias específicas pela Matriz de Análise. Com a 
diretora foi utilizada uma entrevista semiestruturada que para Triviños 
(1987, p. 146) a entrevista semiestruturada tem como característica 
questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se 
relacionam ao tema da pesquisa.

Analisando os dados, o pesquisador consegue interpretar a escrita 
dos entrevistados através de um critério pré-estabelecido, visto que, isto 
é uma forma de aprofundar as palavras, de ler e estabelecer sentido as 
mesmas. Com isso Bardin (1977, p. 44) fundamenta que, “A análise de 
conteúdo procura conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre 
as quais se debruça. A linguística é um estudo da língua, a análise de 
conteúdo é uma busca de outras realidades através das mensagens.”

Diante do exposto, pode-se constatar que a análise dos 
questionários foi realizada a fim de verificar o alcance dos objetivos 
propostos, respeitando a veracidade das respostas. A pesquisa também, 
considerando os cuidados éticos, segue a Resolução nº 510, de 07 
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de abril de 2016, do Conselho Nacional de Saúde: salientando que 
considerando que a ética em pesquisa implica o respeito pela dignidade 
humana e a proteção devida aos participantes das pesquisas científicas 
envolvendo seres humanos.

Quanto aos benefícios da pesquisa pode-se destacar que ela irá 
possibilitar ao acadêmico conhecimento sobre a gestão democrática 
e aos pesquisados uma maior compreensão de como isso implica na 
educação e na participação de todos os segmentos da escola. Os riscos 
dessa pesquisa científica se caracterizam pela intimidação perante a 
gestora para responder o questionário e se isso de fato acontecesse, os 
entrevistados teriam o livre arbítrio para não responderem às perguntas.

3 Resultados e discussões

3.1 A organização da escola quanto a gestão democrática participativa

A escola é uma instituição que está sempre precisando mostrar 
resultados e soluções para problemas. Na comunidade escolar, é 
recomendado que a liderança fosse exercida pelo gestor, visto que este 
é responsável pela organização e cumprimento das obrigações de todos 
os segmentos da escola.

O trabalho que a escola desenvolve é uma ação de caráter coletivo, 
que é realizada a partir da participação conjunta dos membros de todos 
os segmentos da comunidade escolar Luck (2002).

Muito se fala em Gestão Democrática no âmbito escolar nos dias 
de hoje, mas isso é algo que ainda é desconhecido por muitos. Diante 
dessa realidade, é fundamental que esse tema seja estudado e debatido 
no espaço escolar a fim de ampliar a sua implementação. Assim, Freire 
(1995, p. 91) diz que

É preciso e até urgente que a escola vá se tornando em espaço 
escolar acolhedor e multiplicador de certos gostos democráticos 
como o de ouvir os outros, não por puro favor, mas por dever, o 
de respeitá-los, o da transparência, o do acatamento às decisões 
tomadas pela maioria a que não falte, contudo o direito de quem 
diverge de exprimir sua contrariedade.

A participação implica em compartilhar o poder, ou seja, 
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compartilhar as responsabilidades e as tomadas de decisões com o todo 
da escola, com o coletivo, buscando sempre a promoção e o avanço das 
conquistas concretizando os objetivos da escola.

A Gestão Democrática Participativa é uma forma das pessoas 
conterem seu próprio trabalho, assumindo a autoria dele e se tornando 
responsáveis pelos resultados obtidos. Deste modo, a participação faz-
se responsável pela construção da autonomia Luck (2010).

Com isso pode-se ressaltar a fala da diretora em relação ao 
maior desafio que a escola enfrenta hoje, em relação a uma Gestão 
Democrática Participativa, onde a mesma colocou que: O maior desafio 
hoje é responsabilizar todos pelo funcionamento da escola, porque não 
pode ser só a direção ou só o professor, é um conjunto de fatores que leva à 
participação, é isso o mais difícil, é responsabilizar a todos3.

Através das respostas da diretora, pode-se observar que ela 
compreende a necessidade da participação de todos os segmentos nas 
atividades da escola, a fim de pôr em prática essa Gestão Democrática, 
mas fazer com que todos tenham responsabilidades é o mais difícil.

A comunidade escolar é onde se insere o segmento de pais ou 
responsáveis. Sendo assim, a postura destes diante desse novo modelo 
de relacionamento comunidade-escola é a mesma a que se destina à 
participação da comunidade na gestão da escola, ou seja, no dizer de 
Luck (2011, p.22), “implicam num posicionamento das pessoas 
como sujeitos ativos, conscientes e responsáveis pela dinamização dos 
processos sociais e instituições de que participam”.

Sobre a participação do corpo docente nas decisões da escola, 
as professoras quando questionadas sobre a maneira que participam 
dessas decisões, a Professora A disse que: Através de reuniões e as decisões 
são em conjunto, ouvindo à todos, a Professora B colocou que: Através 
de reuniões pedagógicas, conselhos de classe, conversas durante os intervalos 
e até mesmo via grupo de whatsApp; a equipe diretiva sempre partilha 
as decisões com o grupo democraticamente. e a professora C disse que: 
Reuniões em conjunto, conversas, apontamentos por parte do grupo docente. 
Segundo Luck (2010, p. 33)

A participação efetiva na escola pressupõe que os professores, 
coletivamente organizados, discutam e analisem a problemática 

3 Para destacar as respostas dos sujeitos da pesquisa utilizou-se a transcrição em itálico
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pedagógica que vivenciam em interação com a organização 
escolar e que, a partir dessa análise, determinem caminhos para 
superar as dificuldades que julgarem mais carentes de atenção e 
assumam compromisso com a promoção de transformação nas 
práticas escolares.

O trabalho educacional demanda um esforço compartilhado 
entre todos os segmentos da escola, tendo então que a gestão pressupõe 
uma atuação participativa. Tal gestão consiste em envolver todas 
as partes para que os objetivos propostos sejam alcançados e que os 
problemas sejam resolvidos a fim de melhorar as condições do ensino e 
da aprendizagem.

Após a Constituição de 1988, documentos nacionais também 
passaram a contemplar a Gestão Democrática da escola pública em seus 
textos. Pode-se citar, por exemplo, o Plano Decenal de Educação Para 
Todos, indicador de diretrizes da política educacional para o decênio 
1993 - 2003, que menciona a necessidade da Gestão Democrática da 
escola pública e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 
9394/96, que referenda a Carta Magna ao constar nos seus artigos 14 e 
15 as seguintes determinações:

Art. 14 - Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na educação básica, de acordo 
com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípio:

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do 
projeto político pedagógico da escola;

II - participação das comunidades escolares e local em conselhos 
escolares e equivalentes [...].

Desse modo, a LDB, ao encaminhar para os sistemas de 
ensino as normas para a gestão democrática, indica dois instrumentos 
fundamentais, 1) a elaboração do Projeto Pedagógico da escola, contando 
com a participação dos profissionais da educação; 2) a participação das 
comunidades escolar e local em Conselhos Escolares ou equivalentes.

Cabe lembrar, ainda, a existência do Plano Nacional de Educação 
(PNE), aprovado como Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2014. Esse 
Plano estabelece objetivos e prioridades que devem orientar as políticas 
públicas de educação no período de dez anos. Dentre os seus objetivos, 
destaca-se a democratização da gestão do ensino público, salientando-se, 
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mais uma vez, a participação dos profissionais da educação na elaboração 
do PPP da escola e a participação das comunidades escolar e local em 
conselhos escolares ou equivalentes, bem como a descentralização da 
gestão educacional, como fortalecimento da autonomia da escola e 
garantia de participação da sociedade na gestão da escola e da educação.

A LDB e o PNE são instrumentos que dão respaldo legal às 
políticas concretas de fortalecimento da gestão democrática das escolas 
públicas. É importante utilizar estes instrumentos segundo uma visão 
de mundo compromissada com a construção de uma educação básica 
realmente cidadã.

O PPP é um instrumento juridicamente reconhecido que traz os 
fundamentos políticos e pedagógicos, que estão intimamente ligados, 
visto que, a educação emerge da relação teórico-prática que instrui e 
forma sujeitos, mostrando rumos às atividades práticas que no contexto 
escolar tem como meta central, definir e solucionar as dificuldades, que 
interferem no processo educativo. O PPP é assim definido por Veiga 
(2008, p. 110)

É um instrumento de trabalho que mostra o que vai ser feito, 
quando, de que maneira, por quem, para chegar a que resultado. 
Além disso, explicita uma filosofia e harmoniza as diretrizes 
da educação nacional com a realidade da escola, traduzindo 
sua autonomia e definindo seu compromisso com a clientela. 
É a valorização da identidade da escola e um chamamento à 
responsabilidade dos agentes com as racionalidades interna 
e externa. Esta ideia implica a necessidade de uma relação 
contratual, isto é, o projeto deve ser aceito por todos os envolvidos 
daí a importância de que seja participativa e democraticamente.

O PPP para Dourado (2006, p. 56) é entendido “como um dos 
principais instrumentos para a organização do trabalho e das atividades 
da escola e, particularmente, para a definição de sua própria organização 
pedagógica”. Deve ser levada em consideração a colaboração de todos 
os segmentos escolares para que o PPP seja a sua identidade, reflexo da 
realidade da escola.

A gestão da escola tem conhecimento a respeito da importância 
do PPP em uma instituição de ensino, na medida em que suas ações estão 
condizentes com as necessidades do público atendido, pois é a partir 
do conhecimento das particularidades que a gestão juntamente com 
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os demais profissionais que dela fazem parte, poderá agir em pontos 
específicos a serem analisados e melhorados no âmbito escolar.

Nesse aspecto, as professoras questionadas relataram a respeito da 
utilização do PPP nas práticas pedagógicas que: Professora A: Procura-
se fazer o possível para cumprir o PPP e aplica-lo sempre em benefício do 
aluno, a Professora B colocou que: Vejo de forma positiva e eficaz, pois o 
PPP norteia e ancora o fazer pedagógico, permeando e embasando a prática 
em sala de aula e a Professora C disse que: Procuramos aplicar de forma 
mais integra na prática.

Com essas falas da-se a entender que ambas buscam trazer 
como base o que diz o PPP, para que as suas atividades em sala de aula 
estejam de acordo com as necessidades dos alunos, buscando construir 
aprendizagens significativas e mostrar que a participação na elaboração 
dele, facilita o trabalho.

No que diz respeito a participação da comunidade escolar na 
elaboração e planejamento do PPP, a diretora coloca que: É uma questão 
de vontade de participação, a gente abre e convida para a reunião, mas 
as pessoas não se interessam, elas consideram muito técnicas e deixam por 
conta da escola e dos professores propriamente dito.

Ainda hoje, vimos a dificuldade que a gestão enfrenta para que 
de fato os pais e a comunidade participem ativamente das decisões da 
escola, e durante a entrevista pode-se perceber a insatisfação da diretora 
perante essa participação. Visto que, a escola proporciona espaço e 
que mesmo assim a dificuldade de efetivar essa questão ainda é muito 
grande.

Quando questionada sobre a elaboração do PPP, a Diretora coloca 
que: O PPP da escola é recente, é deste ano, teve que ser encaminhado em 
função da BNCC e foi elaborado a partir do que já tinha, porque era um 
plano de 2017, daí só foram adaptadas algumas questões especialmente 
atendendo o que a Base preconiza, mas já vinha em atividade. Com essa 
fala, pode-se perceber que a escola se preocupa com os alunos que todo 
ano são diferentes e que o PPP não pode ser igual para alunos diversos.

A BNCC passou por algumas modificações neste ano e no que 
diz respeito a gestão escolar alguns itens foram reformulados:

I - O planejamento escolar e o PPP serão atualizados e terão uma 
nova perspectiva (será levado em consideração as necessidades e a 
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realidade dos alunos das novas gerações, além da figura do professor 
como tutor e não mais como detentor único do saber);

II - As orientações para o novo formato de avaliação serão 
reforçadas (a forma de avaliação passa a ser realizada de forma 
mais global e integral);

III - O material didático utilizado pela escola deverá estar em 
consonância com a BNCC (o material didático deve estar de 
acordo com a realidade dessa nova geração, onde devem trazer 
as tecnologias relevantes e que sejam hiperatualizados). (BRASIL 
2017, p. 63).

O corpo docente além de ser a peça fundamental na busca do 
conhecimento, conhece melhor que ninguém a turma na qual trabalha, 
assim fica mais fácil o conhecimento acerca dos alunos e deste modo 
sua participação na elaboração do PPP é indispensável.

Quanto a isso, as professoras foram questionadas no seguinte 
aspecto: Houve a colaboração de todos os segmentos da escola na 
elaboração do PPP? A Professora A disse que: Sim, de todos. A professora 
B colocou que: Sim, foram feitos vários encontros com a participação 
de vários membros dos segmentos escolares. e a Professora C: Sim, todos 
participaram e seus apontamentos.

Deste modo, percebe-se que existe uma participação expressiva 
dos professores na elaboração do PPP escolar e que ambos se preocupam 
em estarem inteiramente a par do que a escola propõe para que seu 
trabalho esteja de acordo com suas exigências.

Já quando questionadas sobre quando e como se deu a 
elaboração do PPP, relataram que: Professora A: Em Julho de 2019 
foi realizada uma adaptação do PPP de 2017 a partir das reuniões da 
BNCC com a participação de todos, Professora B: Logo após o início das 
atividades escolares, com a participação da comunidade escolar em reuniões 
e Professora C: Foi elaborado em Julho de 2019 por meio de reuniões com 
os professores, funcionários, conselho escolar.

A participação pode se dar de diversas formas no contexto escolar 
desde a participação como manifestação de vontades individualistas 
como a expressão efetiva de compromisso social e organizacional voltadas 
para a realização conjunta de objetivos. Dessa maneira, as formas de 
participação são identificadas, segundo Luck (2006, p. 35) como: “a) 
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Participação como presença; b) Participação como expressão verbal e 
discussão; c) Participação como representação política; d) Participação 
como tomada de decisão e e) Participação como engajamento.”

A escola pública não é somente um espaço para a construção de 
uma sociedade democrática, mas é também um lugar privilegiado para 
o exercício da democracia participativa, consciente e comprometida 
com os interesses da maioria. Nesse sentido, os dirigentes escolheram 
os Conselhos Escolares como forma da comunidade escolar participar 
e fazer valer seus direitos e deveres, discutidos e definidos de forma 
democrática, para que exista de fato a democracia participativa.

Tendo isso em mente, a escola é um espaço de contradições e 
diferenças, onde se busca construir um processo de participação baseado 
em relações de cooperação. No trabalho coletivo, precisamos exercitar a 
pedagogia do diálogo, do respeito às diferenças, garantindo a liberdade 
de expressão, a vivência democrática, a serem efetivados no cotidiano, 
em busca da construção de projetos coletivos.

Nesse sentido, quando questionada sobre a forma que se dá a 
participação da comunidade escolar nas decisões da escola a diretora 
colocou que: Legalmente pelo Conselho Escolar, pelo CPM, mas a escola 
está sempre aberta, os pais entram, palpitam a gente conversa. O diálogo é 
constante.

O processo de gestão democrática não é algo fácil de ser 
consolidado em pouco tempo, mas também não é um processo 
inatingível, ou de tempo indeterminado, faz-se necessário estar aberta a 
participação, envolver todos os sujeitos no processo de escuta em torno 
dos problemas e das expectativas, das práticas diárias e sua relação 
com o PPP da escola, passo importante rumo à construção da gestão 
democrática. Conforme Gadotti (2001, p. 96)

Ela acontecerá se associada à elaboração do PPP da escola, 
à implantação de Conselhos de Escola, que efetivamente 
influenciam a gestão escolar como um todo e as medidas que 
garantam a autonomia administrativa, pedagógica e financeira 
da escola, sem eximir o Estado de suas obrigações com o ensino 
público.

Na busca por compreender como se dá a orientação da equipe 
gestora para a elaboração e desenvolvimento de projetos realizados na 
escola por parte dos professores a diretora foi bem sucinta e satisfeita na 
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sua colocação, dizendo que: “A gente reúne todos os interessados, inclusive 
os alunos e conversa, ouve sugestões, e monta um esquema de projetos de área 
na escola. Nós temos todo ano um projeto por cada área do conhecimento.”

A escola é uma instituição social, seu desempenho depende da 
atuação e da cooperação entre sujeitos que compõe a escola: alunos, 
educadores e a comunidade. Luck (2006) faz referencia a participação 
dos pais dizendo que ela é muito importante e desejada para que se 
possa tratar de questões da vida escola como, por exemplo, os aspectos 
materiais e físicos da escola ou até mesmo acompanhar os filhos quando 
eles apresentam algum problema de comportamento ou aprendizagem. 
Tendo isso em vista, percebe-se que na escola investigada isso também 
é uma realidade, pois os pais se sentem retraídos e esperam que a escola 
resolva os problemas, buscando não interferir nos moldes de como se dá 
a organização dela.

Nessa perspectiva, busca-se também uma parceria entre alunos 
e professores provocando uma reflexão conjunta sobre o ensino-
aprendizagem em todas as suas dimensões. A diretora foi questionada 
sobre como a equipe gestora participa do trabalho dos professores com 
os alunos e ela colocou que: Ah, essa é a parte principal da equipe gestora, 
é pra isso que a gente é professor também, envolvido o tempo todo, buscando 
o tempo todo estruturar o trabalho dos professores, auxiliar principalmente, 
ser o suporte para que eles realizem o melhor trabalho que eles podem 
realizar com os alunos.

Nos dias de hoje, pode-se perceber que o gestor precisa estar 
sempre repensando seus conceitos sobre a educação, quebrando 
paradigmas, com relação a interdisciplinaridade, pedagogia de projetos, 
temas geradores de pesquisa e a construção do conhecimento e de novas 
habilidades. Para Brasil (2008, p. 75) tem-se que:

O conceito de interdisciplinaridade fica mais claro quando se 
considera o fato trivial de que todo conhecimento mantém um 
diálogo permanente com outros conhecimentos, que pode ser 
de questionamento, de confirmação, de complementação, de 
negação, de ampliação, de iluminação de aspectos distinguidos.

Sendo assim, o professor não pode estar alienado quanto a 
educação e é de extrema importância que ele esteja sempre acompanhado 
pela organização da escola, para que como sujeito consciente de seu 
papel promova mudança em si e no ambiente. Para isso, a gestão deve 
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sempre levar em conta a legislação que estabelece os princípios da 
educação e os deveres do estado em relação à educação escolar pública 
– LDB.

A motivação é um fator muito importante para o desenvolvimento 
do ser humano, pois sem ela é muito mais difícil cumprir algumas tarefas. 
É muito importante ter motivação no local de trabalho, principalmente 
os professores que trabalham muito que são pouco valorizados. Nesse 
sentido, para Alves (2013, p.15) a motivação refere-se:

É um termo que se divide em dois fatores, um que extrínseco e o 
outro que intrínseco ao “ser”. Fator é aquilo que contribui para 
um resultado, logo, o fator intrínseco contribui para a satisfação 
de uma necessidade psicológica ou filosófica. Enquanto que, o 
outro fator da motivação que extrínseco ao indivíduo, contribui 
para a realização de um desejo por exemplo.

Desta forma, acredita-se que um professor motivado exercerá 
melhor suas funções de maneira realmente produtiva e somente assim 
conseguirão motivar seus alunos no processo de ensino/aprendizagem.

Para entender como se dá a orientação da equipe gestora 
quanto a elaboração dos projetos, as professoras foram questionadas e 
colocaram que: Professora A: A elaboração e desenvolvimento de projetos 
são realizados em conjunto e de forma interdisciplinar, a professora B disse 
que: Através de reuniões e no dia a dia através do suporte e de recursos 
materiais e humanos, e a Professora C disse: É realizado em conjunto e de 
forma interdisciplinar.

Deste modo, a escola perde o papel de transmissor de 
conhecimento, passando a ser um local de desenvolvimento da 
inteligência e pensamento humano, sem limites. Segundo Marques 
(2003, p. 78):

[...] a escola não é unidade monopolística e espaço uniforme: é, 
antes, um agrupamento de grupos de relações interpessoais, onde 
se situam no cotidiano da vida escolar e de maneiras diversas, os 
educadores e os educandos, no âmbito particularizado da sala de 
aula, ou melhor, de uma turma de alunos e de uma equipe de 
professores em tarefa comum definida por determinado estágio 
das aprendizagens em andamento.

A escola deve buscar estar sempre inovando e oportunizando 
momentos que vão além da sala de aula, trazendo a realidade dos alunos 
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para a escola, pois os alunos trazem consigo uma bagagem daquilo 
que eles vivem. Uma maneira de efetivar isso, as professoras foram 
questionadas sobre como elas buscam relacionar os conceitos definidos 
no PPP com o contexto diário dos alunos, e as mesmas colocaram que: 
Professora A: Sempre indo ao encontro as necessidades de cada turma, de 
cada aluno e adaptando a realidade de cada turma, a professora B disse 
que: De forma democrática, buscando criar um espaço de troca e construção 
de conhecimentos, possibilitando diferentes momentos de aprendizagem, a 
professora C disse que: Conforme a necessidade e a realidade de cada 
turma.

Segundo Gadotti (1992, p. 2), o educador para pôr em prática 
o diálogo, não deve colocar-se na posição de detentor do saber, deve 
antes, colocar-se na posição de quem não sabe de tudo, reconhecendo 
que um analfabeto é portador do conhecimento mais importante que 
é o da vida.

A partir do momento que o aluno se sente capacitado e motivado 
em sala de aula para refletir e expor suas ideias, o aprendizado é maior, 
pois o aluno é convidado a descobrir junto com o professor a solução 
para o problema. E o professor quando deixa de assumir a posição de 
detentor do conhecimento e passa a compreender o pensamento de 
seus alunos, a aula se torna diferente e com a participação de todos.

A possibilidade de observar as questões acerca da gestão 
democrática na escola é de grande importância no sentido de pensar a escola 
como instituição capaz de consolidar um processo de gestão democrática 
como sugere a LDB 9394/96 que pressupõe a efetiva participação da 
comunidade escolar tanto na elaboração e implementação do projeto 
político-pedagógico bem como, na organização e na autonomia da 
instituição, mas isso não é algo que acontecerá da noite para o dia, é um 
processo contínuo que requer tempo e comprometimento de todos os 
envolvidos no processo educativo.

4 Considerações finais

Considerando os objetivos propostos e os dados recolhidos na 
pesquisa, conclui- se que a escola investigada, na pessoa da gestora e das 
professoras, que compõe o corpo
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docente da escola, busca significativamente a integração entre a 
comunidade e a escola, tornando-a um ambiente democrático onde se 
vivencia a autonomia e a qualidade de ensino.

Para isso, foi preciso superar certas concepções de poder e de 
práticas pedagógicas verticais que não contribuem para a construção 
dessa nova escola democrática e participativa com base inovadora 
que tem no projeto político-pedagógico o eixo norteador do processo 
de ensino-aprendizagem. Percebe-se que o gestor desta escola é uma 
pessoa organizada, articuladora das relações sociais e consciente das 
suas atribuições tanto no campo administrativo quanto pedagógico, 
desempenha seu trabalho através de relações horizontais de cooperação 
e está comprometido com os interesses da comunidade, ainda que seu 
maior desafio hoje é efetivar essa participação comunidade/escola.

O gestor frente aos novos desafios da educação contemporânea 
não pode mais deter-se apenas a sua sala, precisa conhecer todos os 
espaços da escola, o projeto político- pedagógico e os alunos, confiar 
e amparar a sua equipe de trabalho para viabilizar a interação do 
administrativo com o pedagógico e, da comunidade com a escola, 
pensando a gestão democrática participativa.

A pesquisa proporcionou perceber a preocupação de buscar a 
participação da comunidade na fundamentação na gestão democrática, 
ideia essa, expressa nos apontamentos da gestora e das professoras.

Acredita-se que a gestora é a peça chave para que de fato a gestão 
democrática se concretize nesta escola, ela que busca e que está sempre 
de portas abertas para acolher à todos, aceitando opiniões e buscando 
solucionar problemas.

As professoras, foram sinceras quanto as suas colocações, pois as 
respostas condizem com a da gestora, e ambas se mostraram conscientes 
de que seu papel como professor formador de cidadãos conscientes e 
atuantes, seguindo o PPP que ambas elaboraram juntas com os demais 
segmentos.

A gestora enfrenta muitas dificuldades assim como todas 
as outras, mas está sempre buscando auxiliar seu corpo docente, 
amparando e servindo de base para que os educandos estabeleçam 
relações entre os fatos vividos e os fatos estudados desenvolvendo novas 
habilidades e competências.
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Enfim, acredita-se que os gestores só terão sucesso se 
desenvolverem juntamente com toda a comunidade, estratégias de 
ações que se constituírem a partir do fundamento democrático tendo 
como princípios a participação e autonomia. Problemas e dificuldades 
sempre irão existir, mas com uma equipe que tem os mesmo objetivos, 
a gestora conseguirá efetivar a organização do seu trabalho pedagógico 
que é extremamente importante no processo de ensino-aprendizagem, 
onde proporciona ao aluno o desenvolvimento de uma consciência 
crítica e cidadã, e na interação com o outro e com o meio, construindo-
se sujeito de transformação social.
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Capítulo 15

BRINCAR E SE MOVIMENTAR NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: UM ESTUDO DE CASO NO 

MUNICÍPIO DE JÚLIO DE CASTILHOS - RS

Gleyani Silva de Senna Carvalho1

Fabiana Ritter Antunes2

1 Considerações iniciais

Foi preciso que houvesse uma profunda mudança da imagem 
da criança na sociedade para que se pudesse associar uma visão 

positiva a suas atividades espontâneas, surgindo como decorrência a 
valorização dos jogos e brinquedos. (SOUZA; ALMEIDA, 2013, 

p. 5).

Sempre que se discute os processos de ensino e aprendizagem 
no âmbito da educação escolar, temos em alguns momentos 

a ideia de algo cansativo, massante, sistemático, uma sala de aula cheia 
de regras. Percebemos ainda que as práticas pedagógicas refletem a 
formação e o método de ensino de cada professor. Contudo por mais 
que isso nos remeta a ideias retrogradas e desagradáveis, elas podem sim 
trazer prazer, através de práticas pensadas para a criança, para que ao 
mesmo tempo que se brinque também se aprenda.

A educação no Brasil é dividida em níveis escolares conforme a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB no seu Art.21 trata que a 
educação compõe-se de: “I – educação básica, formada pela educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio; II - educação superior.” 
Dentro da Educação Básica existem três etapas de escolarização, a 
Educação Infantil (de 0 a 6 anos) que será o norte deste estudo de 

1 Acadêmica do 8º semestre do Curso de Pedagogia da Universidade de Cruz Alta – 
UNCIRUZ. E-mail: gleyani@hotmail.com

2 Professora do Curso de Pedagogia da Universidade de Cruz Alta – UNICRUZ. 
E-mail: fantunes@unicruz.edu.br
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caso, o Ensino Fundamental (de 7 a 14 anos) e o Ensino Médio (de 
15 a 17 anos). Estas etapas têm por objetivo desenvolver o educando, 
garantindo-lhes uma educação e formação de qualidade, e por esta razão 
a matrícula na educação básica tornou-se obrigatória, conforme Art. 
4º da LDB “ I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) 
aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: que 
configura à: a) pré- escola; b) ensino fundamental; c) ensino médio.”

Durante a Educação Infantil a criança3 irá se desenvolver 
integralmente, sendo esta etapa da escolarização muito significativa para 
suas vidas, pois auxiliará no seu processo de desenvolvimento. Neste 
período ela adquire capacidades motoras, afetivas e de relacionamento 
social, sendo que cada indivíduo terá o seu tempo específico de 
aprendizagem.

Sabe-se que durante muito tempo a criança não foi analisada e 
vista desta maneira, muito menos sua infância, por longos anos, diversas 
famílias consideravam que a infância nem sequer existia, e pelo fato 
de a mortalidade infantil ser algo “natural” muitos acabavam por não 
criar laços afetivos pelos seus filhos. Do ponto de vista histórico houve 
grandes avanços nas legislações, principalmente quando passaram a 
notar a criança como um ser cidadão, sujeitos de direitos,

Cada período da história humana e cada cultura têm uma visão 
diferente de infância, mas a que mais predominou foi a da criança 
como ser inocente, inacabado, incompleto, um ser em miniatura, 
dando à criança uma visão negativa. (SOUZA; ALMEIDA; 
2013, p. 5).

As infâncias e as crianças que cotidianamente percebemos, 
possuem modos e significados diferentes, pois são connceitos utilizados 
muitas vezes nos mais variados artefatos culturais. Conforme nos afirma 
Carvalho e Schwengber (2014, p. 389) “as crianças são sujeitos concretos 
que integram uma categoria geracional, etária e social.[...] a condição da 
criança permite distinguir o que a difenrecia dos adolescentes, adultos 
e idosos”.

Por outro lado, o conceito de infância refere-se ao “conjunto 
de representações enunciadas pelos individuos a respeito do período 

3 Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA de 1990 no seu Art. 
2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade 
incompletos [...].
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em que os seres humanos são considerados crianças”. (CARVALHO; 
SCHWENGBER, 2014, p. 389).

Diante de toda a existência da criança na sociedade, ao longo do 
processo de construção social, muitas representações e dispositivos de 
controle e socialização foram sendo produzidos.

Para Sarmento (1997) as categorias infância e criança não devem 
ser pensadas como sinônimos, pois a infância é a construção cultural 
que estrutura o contexto das experiências possíveis da criança.

Diante dos apontamentos, quando olhamos para uma criança, 
devemos analisar que para ela, as “coisas” carregam um significado 
diferente do que para nós adultos, a criança brinca espontaneamente e de 
maneira natural, enquanto a visão do adulto para as brincadeiras infantis 
são de como estas irão influenciar no seu futuro, esta espontaneidade e 
naturalidade segundo Kunz (2015) está ligado ao se-movimentar, afinal 
brincar é sentido, é sentir.

Toda criança sente a necessidade de se-movimentar, pois ela vive 
do brincar e para brincar. Uma criança que brinca de maneira livre, está 
buscando relação com o mundo, com o meio, com o eu e com o outro, 
tornando-se mais criativa. Kunz (2015).

Ao brincar e criar seu próprio faz de conta a criança se liberta 
de seus medos, criando mundos onde ela pode ser o que quiser, uma 
princesa, um guerreiro, um ser espacial, ou simplesmente uma dona 
de casa, um professor ou um pedreiro, recriando situações vividas e 
observadas a sua própria forma, interagindo com seus colegas e suas 
próprias realidades e criando novas formas de entender e resolver seus 
problemas. Ou seja, o faz de conta é fundamental no desenvolvimento 
emocional da criança e cabe ao professor ser um observador, auxiliador 
e administrador deste processo, dando espaço ao aluno para criar seu 
próprio mundo e ajudando-o a descobrir os caminhos para conseguir 
superar e resolver seus problemas. Kunz (2015).

Desse modo, analisar essas novas concepções de infância 
contribuiu para se compreender o trabalho dos professores que 
desenvolvem sua docência na Educação Infantil. Logo, para entendermos 
sobre o brincar e o se-movimentar nas escolas, este estudo possui como 
problemática: Como o brincar e o se-movimentar4 contribuem para o 

4 Para o autor  Elenor Kunz o “se – movimentar” vai muito além de um movimento 
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desenvolvimento da criança na Educação Infantil? Em vista disso, o 
objetivo geral do estudo é: Analisar as possíveis contribuições do brincar 
e do se-movimentar na educação infantil. Para sustentação do objetivo 
geral, os objetivos específicos são: Identificar nas práticas pedagógicas 
de professoras do pré A e pré B da rede privada de Júlio de Castilhos-
RS, como o brincar e o se movimentar estão presentes.

Verificar qual entendimento dos professores de pré A e pré B 
das escolas da rede privada de Júlio de Castilhos-RS sobre o brincar na 
Educação Infantil.

Verificar qual entendimento dos professores de pré A e pré B das 
escolas da rede privada de Júlio de Castilhos-RS sobre o se movimentar 
na Educação Infantil.

2 Caminho metodológico

Para este estudo, foi realizado uma pesquisa de abordagem 
qualitativa com particularidades quantitativas que resulta na aliança 
entre os dois métodos, conforme nos indica Souza (2018, p. 6):

A articulação entre os métodos busca corroborar com um 
resultado de um método com os resultados do outro, utilizar 
os resultados de um método para auxiliar na interpretação do 
outro método, descobrir o paradoxo que leva a reconsiderar a 
questão da pesquisa, além da amplitude no alcance da pesquisa, 
confrontando seus elementos com um outro método.

Neste sentido o tipo de pesquisa utilizado foi o estudo de caso. 
O estudo de caso possui como principal característica o “[...] profundo 
e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu 
amplo e detalhado conhecimento [...]” (GIL, 2002, p. 54), e tem como 
principal atributo a identificação e o estudo global de um caso.

O contexto onde a pesquisa foi realizada, foi duas escolas da 
rede privada do Município de Júlio de Castilhos – RS. As escolas foram 
definidas a partir de um interesse dos pesquisadores em realizar com 
escolas da rede privada, no entanto ocorreu um sorteio para delimitação 
de apenas duas escolas. O município de Júlio de Castilhos – RS conta 
com uma população estimada no último censo de 19.579 pessoas, mas a 

direcionado e já definido. O que é necessário perceber é o interesse no ser humano que se-
movimenta do que nos movimentos já realizados (2014, p. 609).
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população estimada para 2019 é de 19.293 (IBGE 2010). A desindade 
demográfica é de 10,15 habitantes por quilômetro quadrado. No 
município a média salarial dos trabalhadores formais é de 2,3 salários 
mínimos (IBGE 2017). Júlio de Castilhos possui dezoito escolas de rede 
Estadual (IBGE 2018), três Escolas de Ensino Médio e sete de Educação 
Infantil, sendo a taxa de escolarização de 5 a 14 anos de idade de 97,3% 
(IBGE 2010). O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM) é de 0,716 (IBGE 2010).

Para preservar a identidade das escolas foram mantidas, neste 
estudo, as mesmas foram definida como Escola 1 (E1) e Escola 2 
(E2). A E1 possui cerca de 300 alunos e o total de 42 funcionários, 
abrangendo a primeira e a segunda etapa da Educação Básica, divididas 
desde o maternal 1 até o 9º ano do ensino fundamental, com horário 
de funcionamento manhã e tarde. Já a E2 possui cerca de 33 alunos 
e 10 funcionários, atendendo apenas o público da primeira etapa da 
Educação Básica, dividida em maternal 1 e 2 e pré-escola, com horário 
de funcionamento somente no turno da tarde.

Os sujeitos do estudo foram quatro professoras da pré-escola, 
para preservar a identidade de cada uma, estas foram referidas da 
seguinte maneira no estudo: Sujeito A, B, C e D, duas pertencentes 
a cada escola, estas professoras tem idade entre 28 e 49 anos, todas do 
sexo feminino, 2 professores possuem mais de 4 anos de formação. Já 
50% das entrevistadas possuem magistério enquanto 50% destas não 
possuem. Sendo que 3 destas professoras possuem graduação, e apenas 
uma das professoras não possui, 2 com pós- graduação.

Apenas uma das professoras é concursada e 3 tem de 1 a 3 anos 
de atuação na pré- escola. Para cada sujeito foi entregue um Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido para ciencia do objetivo do estudo. 
Os instrumentos utilizados nesse estudo, foram um questionário 
misto e uma entrevista semi-estruturada. Para análise e interpretação 
dos resultados foi realizadopor meio da análise de conteúdo de Bardin 
(2008) sendo: 1) Pré– análise, que se refere à organização do material; 2) 
Descrição analítica, onde o material coletado é submetido a uma análise 
sistemática e aprofundada embasada no referencial teórico do estudo. 
Além disso, os procedimentos realizados nessa fase são a codificação, 
a classificação e a categorização; e, 3) Interpretação referencial, quando 
as análises realizadas até essa fase são submetidas a uma reflexão mais 
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intensa, buscando desvendar elementos ocultos. A matriz de análise se 
configurou em duas categorias: 1) Educação Infantil; e 2)O brincar e o 
se - movimentar.

3 Resultados e discussões

À espera de que a criança se torne adulta e se insira no sistema 
de produção do qual foi excluída gradativamente no decorrer da 
história do capitalismo, a ela é designado um ofício próprio nas 
instituições de educação infantil, transformando a pré-escola em 
uma “espécie de grande brinquedo educativo. (WAJSKOP, 2012, 
p. 28).

A análise dos resultados se deu a partir das perguntas contruídas 
a priori das entrevistas semi-estruturadas fundamentado nos objetivos 
específicos deste estudo, resultando em duas categorias: 1) Educação 
Infantil; 2) O brincar e o se- movimentar.

Diante do exposto, vamos refletir sobre os resultados da 
categoria 1) Educação Infantil, a qual discute e problematiza quais as 
principais características e o entendimento sobre educação infantil e que 
habilidades e competências são essenciais para esta etapa da educação 
básica. Segundo a Base Nacional Comum Curricular – BNCC “[...] 
a Educação Infantil constitui-se como instrumento que propõe fazer 
conhecer o que as crianças devem e têm o direito de [...], além de 
assegurar a qualidade e equidade da Educação Infantil.”

Desse modo, na discussão da referida categoria a educação 
infantil para o Sujeito A deve: [...] ser alegre, criativa, espontânea sempre 
tendo a criança como centro do processo. (Relato do Sujeito A,2019)5. De 
acordo com o Referencial Curricular Gaúcho – RCG,

as práticas pedagógicas [...] têm como eixos norteadores 
as interações e a brincadeira, garantindo experiencias que 
promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da 
ampliação de experiencias sensoriais, expressivas, corporais e que 
favoreçam a relação das crianças com a diferentes linguagen s[...] 
(BRASIL,2019, p.56)

Diante desta mesma categoria o Sujeito B declarou que a etapa 

5 Os excertos dos sujeitos da pesquisa foram escritos em itálico para realcar seus 
posicionamentos.
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da educação infantil deve cuidar da: “Coordenação motora fina e ampla, 
raciocínio lógico e socialização. (Relato do Sujeito B, 2019). Conforme 
o RCG:

[...] os conteúdos que emergem dessa etapa apresentam uma 
profunda relação com a vida cotidiana, entre eles, a alimentação, 
a higiene, o repouso, o domínio do corpo, o brincar, o movimento, 
a exploração de si e do entorno, dentre tantas outras linguagens. 
As linguagens são conjuntos de representações que podem ser 
expressas pela oralidade, sonoridades, escrita, imagens, desenhos, 
gestos e expressões [...] (BRASIL, 2019, p.56).

Para o Sujeito C a etapa deve ser Cheia de curiosidade, estão em 
pleno desenvolvimento físico-motor; já começa estruturar o pensamento. 
(Relato do Sujeito C,2019).Conforme a BNCC, [...] as escolas necessitam 
garantir o acesso, a participação, a interação, a autonomia e a inclusão 
de todos os estudantes.

Diante disso, o Sujeito D afirma que: “Proporcionar a criança 
uma inter-relação dela com o mundo, de maneira lúdica e prazerosa 
possibilitando um equilíbrio onde no seu desenvolvimento e conquistas 
que refletirão por toda sua vida”. (Relato do sujeito D, 2019). Logo o 
Referencial Curicular Gaúcho nos indica que,

O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto 
de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das 
crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio 
cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico. Tais 
práticas são efetivadas por meio do brincar e das interações que as 
crianças estabelecem, [...], com os professores e as outras crianças 
[...] (BRASIL, 2019, p. 56).

Após relatos dos sujeitos nessa primeira categoria, é possível notar 
que as professoras reafirmaram em suas falas aquilo que experienciam 
e vivenciam em sua prática pedagógica, e que buscam uma educação 
baseada naquilo que a criança necessita, conforme cada contexto escolar 
e cada realidade que encontram dentro de suas salas de aulas.

É notório que o ambiente escolar vai muito além do educar mas, 
também do cuidar, e que isso está enuanciado no documento da Base 
Nacional Comum Curricular “o cuidado como algo indissociável do 
processo educativo” (BRASIL, 2018, p. 34), assim,

É, portanto, na situação de brincar que as crianças se podem 
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colocar desafios e questões além de seu comportamento diário, 
levantando hipóteses na tentativa de compreender os problemas 
que lhes são propostos pelas pessoas e pela realidade com a 
qual interagem, Quando brincam, ao mesmo tempo em que 
desenvolvem sua imaginação, as crianças podem construir relações 
reais entre elas e elaborar regras de organização e convivência. 
Concomitantemente a esse processo, ao reiterarem situações de 
sua realidade, modificam-nas de acordo com suas necessidades. Ao 
brincarem, as crianças vão construindo consciência da realidade, 
ao mesmo tempo em que já vivem uma possibilidade de modifica-
la (WAJSKOP, 2005, p. 38).

Por conseguinte, na análise das respostas da categoria 2) O 
brincar e o se- movimentar discutimos as concepções dos sujeitos sobre 
o entendimento do brincar e o que percebem sobre o se-movimentar na 
educação infantil. Ainda destacamos nos registros dos professores como 
estas duas palavras estão re-lacionadas às suas práticas pedagógicas, e o 
quão influenciam durante a etapa da Educação Infantil.

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infatil - 
DCNEI aponta que a criança é,

sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, 
narra, questiona e constói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura (BRASIL, 2010, p. 12).

As crianças ao brincarem necessitam se-movimentarem, 
sendo este um ato espontâneo de todas, dando um significado ao 
seu desenvolvimento integral, principalmente diante das brincadeiras 
livres, sem intervenção de adultos, onde se pode ser e fazer o que quer. 
Segundo Kunz e Costa (2015 p.14) o brincar possui várias formas de 
se pensar e contextualizar, “[...] destacam-se nitidamente duas formas 
do brincar na criança. O “brincar espontâneo” e o “brincar didático”. 
Infeizmente é sobre este último que a maior parte da literatura [...] se 
refere [...]”.

De acordo com os sujeitos deste estudo, foi possível analisar que 
cada professora possui um um pensamento sobre o que é o brincar, 
nas palavras do Sujeito A [...] desenvolve o jogo simbólico (faz de conta). 
Mas me refiro o brincar com propósitos e objetivos definidos e claros pelo 
professor (mediador) do processo. Vivências lúdicas com brinquedos 
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estruturados e não estruturados. [...] (Relato do Sujeito A, 2019).
Para Kunz e Costa (2015,p.15) “[...] a “didática do brincar” 

ocupa-se mais com o conteúdo e a utilização da brincadeira do que 
com a criança que brinca”. Desse modo, para o Sujeito B“[...] a criança 
aprende com prazer quando envolve algo que goste” (Relato Sujeito B, 
2019). Para Souza e Almeida (2013, p. 4),

O brincar se assenta em pressupostos que valorizam a criatividade, 
o cultivo da sensibilidade, a busca da afetividade, a nutrição da 
alma, proporcionando aos futuros educadores vivências lúdicas, 
experiências corporais e motrizes, que se utilizam da ação lúdica, 
do pensamento e da linguagem, tendo no jogo, no brinquedo e 
na brincadeira sua fonte dinamizadora.

Nos relatos do Sujeito C, o brincar [...] é uma forma de 
comunicação e assim a criança pode reproduzir o seu cotidiano. O brincar 
faz parte de uma aprendizagem prazerosa não só como lazer mas como 
aprendizagem”. (Relato Sujeito C, 2019). Para o autor acima supracitado 
(STAVISKI; KUNZ, 2015, p. 57),

As crianças pensam diferente dos adultos e aprendem de forma 
diferente também. Se aquilo que lhe está sendo oferecido 
ou ensinado não faz sentido para ela, a criança acaba se 
desinteressando. É com base nesta evidência que é pertinente 
refletir sobre o que temos feito, enquanto adultos, com o tempo 
de ser da criança, pois dificilmente respeitamos as suas vontades.

O Sujeito D, relata que: “[...] o brincar faz parte da vida criança é 
através dele que a que a criança reproduz o seu conhecimento e tendo maior 
facilidade de construção das reflexões da autonomia e da criatividade”. 
(Relato Sujeito D, 2019). Vygotsky (1988, p. 54),

Brincar é a atividade mais pura, mais espiritual do homem neste 
estágio, e, ao mesmo tempo, típico da vida humana como um 
todo – a vida natural interna escondida no homem e em todas as 
coisas. Ele dá, assim, alegria, liberdade, contentamento interno 
e descanso externo, paz com o mundo. Ele assegura as fontes de 
tudo que é bom. Uma criança que brinca por toda parte, com 
determinação auto-ativa, perseverando até esquecer a fadiga física, 
poderá seguramente ser um homem determinado, capaz de auto-
sacrifício para a promoção deste bem-estar de si e de outros. Não 
é a mais bela expressão da vida da criança neste tempo o brincar 
infantil? A criança que está absorvida em seu brincar? A criança 
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que desfalece adormecida de tão absorvida? [...] brincar neste 
tempo não é trivial, é altamente sério e de profunda significação.

Na Educação Infantil o lúdico é muito importante no processo 
de socioalização e ensino e aprendizagem das crianças, pois é através dos 
jogos, brinquedos e brincadeiras que os professores trabalharão, com o 
objetivo de melhoria para educação das crianças. Ao encontro de Ariès 
(1960), Winnicott (1982, p. 163) diz que

A criança adquire experiência brincando. As experiências tanto 
externas como internas podem ser férteis para o adulto, mas para 
a criança essa riqueza encontra-se principalmente na brincadeira e 
na fantasia. Tal como as personagens dos adultos se desenvolvem 
através de suas experiências da vida, assim as das crianças evoluem 
por intermédio de suas próprias brincadeiras feitas por outras 
crianças e por adultos. Ao enriquecerem-se, as crianças ampliam 
gradualmente suas capacidades de exagerar a riqueza do mundo 
externamente real. A criança é a prova evidente e constante da 
capacidade criadora, que quer dizer vivência.

Sabe-se que o brincar e o “se-movimentar” é necessário ser algo 
livre e que as brincadeiras estão presentes diarimante nas salas de aula. 
Por esta razão os professores das etapas iniciais necessitam ter um olhar 
diferente e atento às crianças, determinadas ações e atitudes tomadas 
pelo educador resultará em como será a articulação aluno, professor, 
escola e família.

Levando em conta que estes quatro pilares devem balisar o 
processo de ensino e aprendizagem de uma criança, devem subsidiar 
um ao outro para que todos os conhecimentos e saberes que o professor 
busca para seu aluno seja significativo para ele, ocorrendo de maneira 
integral. É necessário ainda que as escolas entendam e valorizem o 
brincar e os efeitos positivos e negativos que a presença ou não pode 
acarretar.

Brincar facilita o crescimento e, em consequência, promove 
a saúde. O não- brincar em uma criança pode significar que 
ela esteja com algum problema, o que pode prejudicar seu 
desenvolvimento. O mesmo pode-se dizer de adultos quando 
não brincam ou quando proíbem ou inibem a brincadeira nas 
crianças, privando-as de momentos que são importantes em suas 
vidas, e nas dos adultos também. (WINNICOTT, 1982, p. 176).

O “se movimentar” para Kunz (2014, p. 609) deve sempre se 
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referir a três dimensões, são estes:

-nao ator, o sujeito da ações do movimento.[...] ações de 
movimentos são, sempre, produzidas e apresentadas por atores, 
[...] os verdadeios descobridores das condutas de movimento. [...]

- a uma concreta situação na qual as ações do movimento estão 
vinculadas. [...] diz respeito não apenas ao ambiente físico, mas 
também, ao contexto social e cultural [...], e

- um sentido/significado que orienta as ações do movimento e é 
responsável pela apreensão de sua estruturação. [...]

Na educação infantil a música é tão importante quanto nos anos 
iniciais, pois ela faz com que a criança se manifeste através de canções, 
cantigas, danças, entre outros, a música dentro do ambiente escolar 
auxilia no desenvolvimento físico, psíquico e mental. As crianças são 
muito espontâneas em suas atitudes, não sendo diferente com relação 
a música e a expressão corporal. Elas se entregam ao ritmo de forma 
intensa, assim que ouvem uma música. Santos (2014, p. 7) ressalta que:

[...] o brincar é uma ferramenta a mais que o educador pode 
lançar mão para favorecer o desenvolvimento e a aprendizagem 
dos alunos, proporcionando um ambiente escolar planejado e 
enriquecido, que possibilite a vivencia das emoções, os processos 
de descoberta, a curiosidade e o encantamento, os quais favorecem 
as bases para a construção do conhecimento.

Ainda assim, toda e qualquer atividade realizada com as crianças 
precisam dar sentido para estes, pois, se a brincadeira for utilizada 
para “introduzir” conteúdos faz com que o verdadeiro significado do 
“se movimentar” seja esquecido. Segundo Kishimoto (2011, p 24) 
“brincadeira é a ação que a criança desempenha ao concretizar as regras 
de jogo, ao mergulhar na ação lúdica”.

Quando estamos construindo o planejamento para qualquer 
etapa da educação básica, necessitamos ensinar aquilo que traga sentido 
e significado para o sujeito, para que instigue este aluno a buscar e se 
interessar por este novo conhecimento. Por isso, uma das formas que 
facilitará esta aprendizagem para a criança é a utilização da brincadeira. 
Segundo Vygotsky (2003, p.117), “quando fazemos algo com alegria, 
as reações emocionais de alegria significam que, a partir daquele 
momento, tentaremos fazer o mesmo. Quando fazemos algo com 
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repulsão, isso significa que tenderemos, por todos os meios possíveis, 
interromper a tarefa.”, ou seja, se pensarmos em nosso aluno, no que ele 
gosta e aproveitarmos este conhecimento para criar algo de seu interesse 
que incentive a busca por conhecimento, esta criança aprenderá com 
prazer e consequentemente terá vontade de buscar mais e mais.

A criança por si, já é um ser curioso, com uma busca incessante 
de descobrir o mundo e o que o cerca, descobrir suas capacidades, tudo 
o que pode fazer. Com isso, ela vê no professor um instigador de novas 
aventuras, que possibilita novas experiências de aprendizado. Para Melo 
(2011, p. 23),

O desenvolvimento das crianças da Educação Infantil depende 
das oportunidades de aprendizagem oferecidas pela escola. É 
na brincadeira que ela expressa suas emoções, seus desejos, 
seus sentimentos e age de forma natural no espaço. Os jogos, 
brinquedos e as brincadeiras proporcionam uma variedade 
de experiências lúdicas fundamentais para o desenvolvimento 
cognitivo, motor, emocional e social das crianças.

Para a criança tudo que é feito a partir de brincadeiras é mais 
prazeroso, pois é este o meio delas, o brincar, mas este deve respeitar 
as especificidades de cada criança, deixá-la livre para aprender e se 
constituir. É necessário que o professor da Educação Infantil faça 
intervenções no processo de ensinar e aprender, porém, não deve deixar 
de lado as diferentes formas de agir e transformar o mundo da criança.

Corroborando com isso, Freire (2011, p. 31) afirma que “pensar 
certo coloca o professor ou, mais amplamente, à escola, o dever de não 
só respeitar os saberes com que os educandos [...] chegam a ela [...], mas 
também, [...] discutir com os alunos a razão de ser desses saberes...”. 
Assim sendo, devemos prioritariamente entender que as crianças são 
atores sociais em sentido pleno, refletindo smepre como as crianças 
costroem suas experiências a partir dos processos de socialização.

4 Considerações finais

As crianças estão ingressando cada vez mais cedo na vida escolar 
e assim já vêem seu mundo ser povoado por diversas regras sociais e 
comportamentais, recebendo muitas vezes um choque e uma sobrecarga 
de conhecimentos.
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A criança desde muito cedo precisa de oportunidades, 
encorajamento em suas práticas. “Se-movimentar” vai muito além 
daquilo que os olhos de um adulto possa sequer realmente enxergar, vai 
além de nossas pequenas imaginações, pois a criança de maneira ingênua 
e livre consegue transformar pequenos gestos em grandezas profundas.

Em nossa infância sabíamos de tudo isso, por que será que 
ao tornarmos adultos mudando tanto nossas concepções? Se hoje 
enquanto adultos, pudéssemos desfutrar dessta mesma inocência que 
antes obtínhamos aproveiraríamos mais do nosso tempo, das nossas 
brincadeiras, dos nossos gestos, da nossa criatividade e das nossas 
emoções, não nos perderíamos tão cedo nas obrigações que a cultura 
nos impõe, de viver para o além, viver para o futuro, nós seriamos 
apenas, crianças brincando e “se-movimentando”.

A criança que brinca, sonha! Ao brincar ela transforma um simples 
punhado de areia em um lindo castelo ou em simples barco, numa 
pequena quantidade de areia, se encontrará inúmeras possibilidades, e é 
esta que deve ser a interferência do adulto nas brincadeiras e no brincar 
da criança, dar espaço para elas sonharem da maneira que quiserem, um 
sonhar acordado. A criança é uma janela aberta, tudo o que ela aprende 
faz sentido para o seu desenvolvimento integral como ser humano, e a 
brincadeira está presente em grande parte de sua vida, por isso criança 
que brinca, aprende mais, de forma natural e espontânea. As brincadeiras 
oportunizam as crianças a interação umas com as outras, desenvolvendo 
assim o afeto, o respeito, o posicionamento, a observação

O ambiente escolar precisa instigar a criança a pensar, a criar, a 
ter um posicionamento em determinadas situações, é o espaço onde a 
criança enriquece seu repertório de habilidades motoras.

Como educadores que buscam uma aprendizagem sólida 
devemos sempre buscar em nossas práticas pedagógicas e em nosso 
planejamento novas possibilidades e estratégias de ação.
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Capítulo 16

 AS CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA 
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: UM ESTUDO DE 
CASO POR MEIO DA FORMAÇÃO INICIAL DE 

PROFESSORES

Sabrina Figueira1

Sirlei de Lourdes Lauxen2

1 Introdução

Inúmeros debates têm ocorrido acerca das questões que 
envolvem a formação de professores para a educação básica, 

na educação infantil e anos iniciais, principalmente no que se refere 
a articulação teórico-prática. Como nos coloca Paulo Freire (2015), 
é necessário que cada vez mais possamos aproximar a teoria da 
prática e dessa forma avançarmos na melhoria do fazer docente.Para 
isso, é necessário cada vez, aperfeiçoar a formação dos licenciandos, 
procurando fortalecer e ampliar a possibilidade de vivenciar a realidade 
do dia a dia na escola.

Com a finalidade de aproximar os licenciandos das atividades 
escolares, o Edital CAPES nº 06/2018 apresenta o Programa de 
Residência Pedagógica, como uma das ações que integram a Política 
Nacional de Formação de Professores. O PRP tem por objetivo induzir 
o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, 
promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica, a 
partir da segunda metade de seu curso, contemplando regência de sala 
de aula, intervenção pedagógica, e acompanhamento de professores na 
escola e orientação de docentes da instituição formadora (CAPES, 2018).

1  Acadêmica do curso de Pedagogia- Universidade de Cruz Alta – Unicruz. E-mail: 
sabrinafiga@hotmail.com

2  Orientadora Professora Doutora em Educação – Docente da Universidade de Cruz 
Alta- Unicruz. E-mail: s.lauxen@hotmail.com
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Sabe-se que a busca pela inovação do currículo escolar tem sido 
intensa nos últimos tempos, visto que os recursos usados incessantemente 
ao longo das últimas décadas já não atraem os olhares dos alunos em sala 
de aula. Aescola é um espaço de vivências significativas, que se move de 
maneira flexível, um espaço de saberes diversos, de situações que não 
se repetem na mesma ordem nem com o mesmo sentido, esses lócus, 
é permeada por inúmeras trocas de saberes, e o Programa Residência 
Pedagógica surge como uma oportunidade para o acadêmico construir 
novos saberes por meio da formação de novos professores.

As discussões que envolvem o tema formação de novos professores 
têm causado diversas inquietudes no contexto educacional, pois muitos 
teóricos e pesquisadores da área ratificam a necessidade de organização, 
planejamento, ajustes diários das metodologias utilizadas e constante 
pesquisa por parte dos educadores. Diante disso essa pesquisa procurou 
problematizar quais são as contribuições do programa Residência 
Pedagógica na formação decente.

A pesquisa teve como problematização a seguinte pergunta: quais 
são as contribuições do programa Residência Pedagógica na formação 
decente? Sendo assim o presente estudo teve como objetivo analisar 
as contribuições do Programa Residência Pedagógica no processo de 
formação docente e especificamente,analisar a atuação dos bolsistas de 
Programa de Residência Pedagógica; identificar as estratégias realizadas 
para o desenvolvimento da prática e refletir sobre as experiências 
vivenciadas pelos bolsistas residentes.

2 Metodologia

Esta pesquisa foi fundamentada a partir de umaabordagem 
qualitativa,por meio de um estudo de caso sobre o Programa Residência 
Pedagógica para Marconi e Lakatos (2003, p. 274), “o estudo de caso é 
um método de pesquisa que se refere ao levantamento aprofundado de 
determinado caso ou grupo humano sob todos os seus aspectos. ”.Nesse 
sentidotrata-se de uma pesquisa exploratória de natureza básica. Segundo 
Minayo (2001, p. 25) porque:

[...] trabalha o universo dos significados, dos motivos, das 
aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto 
de fenômenos humanos é entendido como parte da realidade 
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social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por 
pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a 
partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. 
(MINAYO, 2001, p. 25).

A pesquisa exploratória de acordo com Marconi e Lakatos(2003, 
p. 188)são estudos que tem por objetivo descrever completamente 
determinado fenômeno, como, por exemplo, o estudo de um caso para 
o qual são realizadas análises empíricas e teóricas.Podem ser encontradas 
tanto descrições quantitativas e/ou qualitativas quanto acumulação 
de informações detalhadas obtidas por intermédio de observação 
participante.

O contexto da realização da pesquisa foi em uma das trêsescolas 
na qual o programa é desenvolvido a partir das perspectivas de um grupo 
de sujeitos que são bolsistasdo PRPe atuam nessa escola no município de 
Cruz Alta. Na totalidade foram sete bolsistas, desses, cinco do curso de 
Pedagogia e os dois do curso de Educação Física Licenciatura da Unicruz.
Os sujeitos foram nomeados da seguinte forma: “B1” para o bolsista 1, 
“B2” para o bolsista 2, “B3” para o bolsista 3, “B4” para o bolsista 4, 
“B5” para o bolsista 5, “B6” para o bolsista 6, “B7” para o bolsista 7. A 
escolha dessa escola se deu pelo interesse do pesquisador em investigar o 
assunto, no qual é bolsista do programa desde que o mesmo iniciou na 
IES.

O instrumento utilizado foi um questionário semiestruturado, 
que segundo Cervo & Bervian (2002 p. 48) “[...] refere-se a um meio de 
obter respostas às questões por uma fórmula que o próprio informante 
preenche”. As questões elaboradas foram semiestruturadas permitindo 
que os sujeitos tivessem considerável liberdade para expressarem suas 
ideias sobre o assunto abordado.

A interpretação dos dados coletados se deu por meio de uma 
análise de conteúdos que, segundo Bardin, (1977, p. 44) “procura 
conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se debruça. A 
linguística é um estudo da língua, a análise de conteúdo é uma busca de 
outras realidades através das mensagens”.

A partir das análises, emergiram duas categorias, a da formação 
inicial e importância das vivências teoria-prática dos licenciandose, as 
vivências na escola como possibilidades e desafios.
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3 Formação inicial: a importância vivências teoria-prática dos 
licenciandos

Na perspectiva de proporcionar aos acadêmicos das licenciaturas 
uma formação inicialque os possibilitemcompreenderem na prática 
a vivência dos espaços escolares, seu contexto, sua rotina diária nas 
instituições e demais situações que ocorrem nesse lócus, o Programa 
Residência Pedagógica (PRP) surge como uma possibilidade de colocar o 
licenciando em contato direto com a escola pública.

Devido a necessidade de desenvolver políticas públicas que 
atendam às dificuldades da educação, o governo vem implementando 
inúmeras ações que possibilitem uma formação inicial de professores 
com qualidade.De acordo com essas necessidades emergiu o PRP que foi 
instituído em agosto de 2018, que, segundo a Capes (2018) funciona da 
seguinte maneira:

As IES serão selecionadas por meio de Edital público nacional para 
apresentarem projetos institucionais de residência pedagógica.O 
Programa será desenvolvido em regime de colaboração com as 
Secretarias Estaduais e Municipais de Educação. Assim, as Intuições 
de Ensino Superior participantes deverão organizar seus projetos 
Institucionais em estreita articulação com a proposta pedagógica 
das redes de ensino que receberão os seus licenciandos. O regime 
de colaboração será efetivado por meio da formalização de Acordo 
de Cooperação Técnica (ACT) firmado entre o Governo Federal, 
por meio da Capes e o os estados, por intermédio das secretarias 
de educação de estado ou órgão equivalente. A participação do 
governo municipal se efetivará por meio de Termo de Adesão ao 
ACT, firmado por suas secretarias de educação.

Segundo o edital oPrograma de Residência Pedagógica é 
uma atividade de formação realizada por um discente regularmente 
matriculado em curso de licenciatura e desenvolvida numa escola pública 
de educação básica, denominada escola-campo.Os acadêmicos têm nesse 
programa uma oportunidade de construírem saberes que só a vivência 
prática em um espaço concreto pode lhes oferecer,e com isso construírem 
maiores conhecimentos sobre a realidade do ser professor e do ambiente 
escolar. Assim enfatizao programa de acordo com a Capes (2018):

A Residência Pedagógica, articulada aos demais programas da 
Capes compõem a Política Nacional, tem como premissas básicas 
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o entendimento de que a formação de professores nos cursos 
de licenciatura deve assegurar aos seus egressos, habilidades e 
competências que lhes permitam realizar um ensino de qualidade 
nas escolas de educação básica.

Ressalta-se assim, a importância da proposta da Residência 
Pedagógica (2018) que diz o respeito a:

1. Aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de licenciatura, 
por meio do desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo 
da prática e conduzam o licenciando a exercitar de forma ativa 
a relação entre teoria e prática profissional docente, utilizando 
coleta de dados e diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem 
escolar, entre outras didáticas e metodologias;

2. Induzir a reformulação da formação prática nos cursos de 
licenciatura, tendo por base a experiência da residência pedagógica;

3. Fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre a IES e a escola, 
promovendo sinergia entre a entidade que forma e a que recebe o 
egresso da licenciatura e estimulando o protagonismo das redes de 
ensino na formação de professores;

4. Promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas 
dos cursos de formação inicial de professores da educação básica 
às orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A educação é uma prática social e com isso afloram mudanças 
que possibilitem um salto na qualidade do ensino na atualidade. Nesse 
sentido, por meio do Programa Residência Pedagógica as relações 
interdisciplinares se fazem extremamente necessárias e presentes uma 
vez que todo esse processo de formação de professores favorece todos 
os envolvidos no programa.De acordo com Tardif (2004, p.71) “a 
socialização é um processo de formação do indivíduo que se estende por 
toda a história de vida e comporta rupturas e continuidades”. Ratificando 
a citação,todos são permeados por novos saberes, bolsistas, preceptores 
da escola de atuação, professores formadores da IES e os alunos que são 
auxiliados com projetos aos quais tornam significativa suas aprendizagens.

O programa, nesse sentido,aproxima escola e universidade 
tornando a atuação do residente relevante e possibilitando um diálogo 
entre as instituições envolvidas, uma vez que o residente recorre à 
universidade para sanar dúvidas, constróiprojetos voltados para a escola 
com o intuito de tornar esse espaço de atuação em um lugar prazeroso, no 
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qualdiversos saberes são construídos motivando os alunos e professores. 
Dessa forma, permitindo, uma formação queviabilize, cada vez mais, um 
ensino de qualidade.

De acordo com o edital da Capes, cada IES deveria apresentar 
um projeto institucional para inserir o programa. A Universidade de 
Cruz Alta - UNICRUZ participoudo primeiro edital do PRP lançado 
em 2018, tendo um subprojeto interdisciplinar envolvendo licenciandos 
dos cursos de Pedagogia e Educação Física.

O projeto intitulado “Residência Pedagógica: Articulação 
Teórico-Prático na (Re) Construção dos Saberes Discentes no Exercício 
Profissional da Educação Básica” tem como objetivo promover, em 
colaboração com as redes de ensino e as escolas parceiras, a qualificação 
dos estudantes residentes por meio de imersão no contexto escolar e a 
formação teórico/prática necessária ao exercício crítico e reflexivo da 
profissão na construção da identidade docente. (LAUXEN; ANTUNES; 
CÉZAR, 2018)

Para o PRP, foram selecionadas escolas do município, de acordo 
com as normativas da Capes, considerando o índice de desenvolvimento 
da Educação Básica o IDEB. Foram selecionadas no município de 
Cruz alta as seguintes escola: Escola Estadual de Ensino Fundamental 
Amado Lacroix com IDEB 5.5, a Escola Estadual de Ensino Médio 
Major Belarmino Cortes com IDEB 4,6 e a Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Dr. Álvaro Ferreira leite com IDEB 4,7. Em cada uma das 
escolas foi selecionado, a partir de edital, um professor, denominado de 
preceptor, para atuar como supervisor dos bolsistas. Esse acompanha 
o aluno residente na escola de atuação. O edital prevê uma totalidade 
de carga horária e a distribuição das atividades para serem realizadas, 
contemplando440 horas de atividades distribuídas da seguinte forma: 60 
horas destinadas à ambientação na escola; 320 horas de imersão, sendo 
100 de regência, que inclui o planejamento e execução de pelo menos 
uma intervenção pedagógica, e, 60 horas destinadas à elaboração de 
relatório final, avaliação e socialização de atividades (CAPES, 2018).

É indispensável ressaltarmos a magnitude do PRP, desde sua 
organização em questões institucionais como também a atuação dos 
bolsistas nas escolas.Aatuação de licenciandos nos cursos de formação 
docente, igualmente se faz por meio de convicções epor melhorias 
sociais, permitindo aos bolsistas (re) construírem sua prática profissional 
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com o desenvolvimento pedagógico, proporcionando na sua trajetória, 
construírem inúmeras definições e conceitos sobre suas práticas.

Atualmente na Escola Estadual Amado Lacroix, estão 
sendo desenvolvidos dois projetos “Construindo espaços e criando 
possibilidades” e as “Releituras das obras de Érico Verissimo”. O projeto 
Construindo espaços e criando possibilidades tem como objetivo 
estruturar espaços e desenvolver atividades diferentes da sala de aula 
que possibilitem aos alunos superarem suas dificuldades pedagógicas. 
Para Vygotsky (1988) a brincadeira beneficia a estruturação da Zona de 
Desenvolvimento Proximal pois no brincar a criança age além de sua 
faixa etária produzindo, experiências, modos de pensar e agir desafiando 
o conhecimento já internalizado.

Os professores precisam compreender a brincadeira e o jogo 
como uma ferramenta no processo pedagógico, pois segundo Desgualdo 
(2008) a sociedade difunde a ideia errada de que o brincar é um simples 
passatempo sem outras funções além de divertir e entreter as crianças. Na 
escola com algumas exceções os espaços e tempos de brincar ficam restrito 
às aulas de educação física e ao momento de recreio.

O projeto intitulado “Releituras das obras de Érico Verissimo” 
visa contextualizar as histórias infantis desse escritor, buscando vivenciar 
com os alunos atividades que desenvolvam as competências de leitura, 
linguagem oral, dramatizações, expressão artística, vocabulário e 
trabalhos em grupos. Apoiada em proposta interdisciplinar, como forma 
de possibilitar certa identificação entre o vivido e o estudado, desde que 
o vivido resulte da inter-relação de múltiplas e variadas experiências e 
não numa prática isolada e “conteudista”, pois, de acordo com Fazenda 
(1995, p.32) a prática interdisciplinar pode ser considerada como um 
“meio de conseguir uma melhor formação geral”.

Sabe-se que o professor encontra na sala de aula uma diversidade 
de situações, nas quais deve estar apto para resolver, e por meio dos 
projetos que estão sendo desenvolvidos os bolsistas/residentes vivenciam 
uma experiência única, pois a educação como ação social promove 
intervenções que contribuem significativamente para o desenvolvimento 
do bolsista. Por meio disso, encontramos a ratificação nas palavras Freire 
(2015, p. 61) no qual afirmava “outro saber que não posso duvidar 
um momento sequer na minha prática educativo-crítica é o de que, 
como experiência especificamente humana, a educação é uma forma de 
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intervenção no mundo”.
Um dos desafios diante dessa vivência é tornar compreensível para 

o aluno os conteúdos que devem ser trabalhados de acordo com suas 
habilidades e competências. Nessa perspectiva o PRP, proporcionou por 
meio da reflexão realizada, que o professor soubesse lidar com as diversas 
situações que surgem, estar em constante pesquisa, motivado a levar 
para a sala de aula uma forma inovadora de aprendizagem, fazendo com 
que seus saberes não sejam somente informações e sim que seus alunos 
aprendam de forma lúdica tornando seu aprendizado significativo.

Na segunda etapa do programa, após a elaboração dos projetos, os 
bolsistas foram para a prática, onde diversas atividades foram e estão sendo 
realizadas pelos residentes. Estar na prática de sala de aula, com certeza 
foi o grande desafio para os bolsistas, ou seja, trabalhar com os interesses 
dos alunos e com a flexibilidade do planejamento. Para Hernández 
(1998, p. 73) os projetos de trabalho convidam a refletir sobre a escola e 
o trabalho que se realiza nela, “pois requerem uma organização da classe 
mais complexa, uma maior compreensão das matérias e dos temas em 
que os alunos trabalham, o que faz com que o docente atue mais como 
guia do que como autoridade”.

Dessa forma o aluno vivencia uma experiência na qual participa 
ativamente do processo, influenciando na trajetória de aprendizagem. 
Durante a etapa de observação dos residentes/estudantes surgiram 
inúmeras questões, e, entre elas como trabalhar os conteúdos abordados 
pela professora titular com base no Referencial Gaúcho e na Base Nacional 
Comum Curricular. Isso possibilitou momentos de aprendizagens, nas 
quais são possíveis realizar uma prática consolidada no lúdico e com 
embasamento legal, de forma prazerosa, proporcionando crescimento 
tanto para o bolsista como para as crianças.

Vivemos tempos de muitas mudanças e transformações e a cada 
ano as escolas recebem um novo perfil de aluno, que atualmente tem a 
seu dispor inúmeras informações através das novas tecnologias, e o futuro 
professor deve estar apto a deliberar sobre essas situações que irão surgir 
no seu dia-a-dia, mostrando-se conhecedor dos conteúdos e criando 
estratégias para construir e compartilhar os saberes com seus alunos.

Nessa perspectiva de avanços, tanto da parte da escola quanto 
da IES, os bolsistas definemo PRP como um programa que auxilia os 
acadêmicos a realizarem práticas além dos estágios antes do término do 
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curso, o que contribui para a formação inicial do licenciando e oportuniza 
vivenciar na prática o ser professor. É um projeto que permite uma 
formação inicial, aproximando os futuros professores com os docentes das 
escolas e das IES. Sobre isso B1 afirma o seguinte: O programa residência 
pedagógica é um programa que vem auxiliar os acadêmicos a realizar o 
estágio na docência antes do término do curso, desta forma auxiliando 
o aluno a ter contato com a realidade das salas de aula e das escolas. O 
bolsista 2 define que o programa residência pedagógica é um programa 
que tem como intuito principal contribuir para educação básica e para a 
formação inicial do licenciando.

Inúmeros são osfatores que contribuem para o conceito de PRP, 
uma vez que o mesmo foi iniciado com base na residência médica, pois 
assim como um médico passa por capacitação para sua especialização o 
residente pedagógico tem a oportunidade de viver na prática a realidade 
das escolas e da sala de aula, essa vivência o permite construir novos e 
preciosos saberes sobre a docência e também uma reflexão sobre sua 
prática pedagógica. Para Nunes (2001, p. 27):

As pesquisas sobre formação e profissão docente apontam para uma 
revisão da compreensão da prática pedagógica do professor, que 
é tomado como mobilizador de saberes profissionais. Considera-
se, assim, que este, em sua trajetória, constrói e reconstrói seus 
conhecimentos conforme a necessidade de utilização dos mesmos, 
suas experiências, seus percursos formativos e profissionais.

Em conformidade com a citação, conhecer e identificar a sua 
trajetória de formação faz parte do se constituir docente, uma vez que 
compreender a importância dos saberes profissionais, é compreender o 
quanto isso o auxiliará em suas novas práticas. Dessa forma obolsista 
residente deve compreender a função doPRP nesse momento inicial da 
formação docente, com o intuito de permitir que ele possa se apropriar 
de diversos conhecimentos e informações do espaço escolar e da sala de 
aula, das problemáticas da rotina diária vivida pelos professores e sua 
compreensão do contexto e realidade dos alunos. Afirma Lauxen (2004, 
p.65):

É na prática pedagógica, agindo com nossos pares numa ação 
colaborativa de valores, crenças e contradições, que temos 
condições de vivenciar a visão que estamos propondo nesse 
trabalho, um trabalho que considera o ser humano em sua 
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totalidade, radicado em determinada realidade, contextualizado 
no mundo e fazedor de sua própria história.

Essas questões contribuemfortemente para realização de uma 
prática pedagógica com qualidade, construída por meio de projetos 
coletivos, visando uma aprendizagem significativa para todos os 
envolvidos nesse programa por meio da vivência no PRP. Sobre isso 
afirma Tardif (2004, p. 72):

Ao longo de sua história de vida pessoal e escolar, supõe-se que o 
futuro professor interioriza um certo número de conhecimentos, 
de competências, de crenças, de valores, etc., os quais estruturam 
a sua personalidade e suas relações com os outros(especialmente 
com as crianças) e são reatualizados e reutilizados, de maneira 
não reflexiva, mas com grande convicção, na prática de seu oficio.

Conforme Tardif (2004) a docência vai se constituindo ao longo 
da caminhada de cada um, seja professor ou futuro professor, com a 
aquisição de novos saberes e na estruturação desuas relações sociais. A 
atuação dos bolsistas no PRP, provoca diversas inquietações, acerca da 
rotina escolar. Essas inquietudes contribuem para a formação do bolsista e 
para que ele possa, como uma daspráticas indispensáveis para a formação 
docente vivenciar as dificuldades e os problemas da escola, assim como 
situações interessantes e construtivas que ali acontecem.De acordo com 
o B1, muitas aprendizagens são consolidadas durante o período, assim 
como muitas inquietações surgem. Neste sentido, a Residência tem um 
papel fundamental na formação dos futuros alunos. Ao se deparar com a 
realidade das escolas o futuro acadêmico acaba muitas vezes se frustrando, 
o que causa a desistência de alguns, porém, para alguns, torna-se um 
desafio. No meu caso os primeiros dias foram desafiadores e continuam, 
pois, a realidade a qual eu estava inserida é diferente da realidade da 
Residência Pedagógica.

De acordo com o B 2, as contribuições do programa PRP são 
realmente significativas e evidentes que o bolsista adquire noções em 
relação ao planejamento, a organização e também enfrentar os desafios 
da profissão docente. Já o bolsista 4 afirma em sua resposta que vivenciar 
as dificuldades e os problemas da prática e ter o apoio da universidade 
para tirar dúvidas e vislumbrar soluções. O programa aumenta a gama 
de experiência dos acadêmicos além de exercitar o trabalho em equipe 
interdisciplinar.



  301
Formação de Professores em Serviço - PARFOR E UNICRUZ

É importante ressaltar que o bolsista/residente tem nessa trajetória 
do PRP, um espaço de sujeito construtor de suas possibilidades, de suas 
ações promovendo um aprendizado de como a criança aprende, e como 
se dão as relações sociais na escola, compreendendo que o respeito, amor 
e esperança caminham juntas nesse processo que é a educação. Sobre isso 
Freire (2015, p. 30) afirma que,

[...] ao ser produzido o conhecimento novo supera outro que 
antes foi novo e se fez velho e se "dispõe" a ser ultrapassado 
por outro amanhã. Daí que seja tão fundamental reconhecer o 
conhecimento existente quanto souber que estamos abertos e 
aptos à produção do conhecimento ainda não existente.

Os bolsistas do PRP se identificam como protagonistas de sua 
construção do conhecimento e saberes fundamentais para o exercício da 
prática pedagógica e constatam suas afirmativas por meio das palavras de 
Tardif (2004, p.11):

Na realidade, no âmbito dos ofícios e profissões, não creio que se 
possa falar em saber sem relacioná-lo com o contexto do trabalho: 
o saber de alguém que trabalha alguma coisa no intuito de realizar 
um objetivo qualquer. Além disso, o saber não é uma coisa que 
flutua no espaço: o saber dos professores é o saber deles, com 
sua experiência de vida e com sua história profissional, com suas 
relações com os alunos em sala de aula e com outros atores da 
escola etc. Por isso é necessário estuda-lo relacionando-o com 
esses elementos construtivos do trabalho docente.

As contribuições do PRP lhes proporcionam umapluralidade de 
conhecimentos, possibilita os mesmos a construírem novos conceitos 
acerca da educação,correlacionar as vivências do professor já atuante na 
escola com o bolsista é de fato indispensável para a compreensão das 
contribuições agregam em sua formação, as vivências dentro de uma 
instituição de ensino são extremamente fundamentais para o se constituir 
professor.

4 As vivências na escola: possibilidades e desafios

Durante o período de atuação no PRP, diversos desafios são 
encontrados. Entre esses surge a necessidade de criar estratégias que 
tornem esses desafios em possibilidades. Como já citado, a educação é 
uma ação social e com isso há necessidade de algumas mudanças na forma 
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como percebemos essa ação. De acordo com a Constituição Federal no 
seu capitulo III artigo 205 da referida lei:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho.

De acordo com a lei aeducação é direito de todos, é dever do Estado, 
da família e da sociedade. Diante disso devemosressaltar os benefícios 
que foram conquistadas com as atuais legislações, a democratização da 
educação é umas das conquistas mais significativas, os desafios vencidos 
ao longo do tempo eas diversas transformações marcam diferentes 
períodos históricos da educação brasileira, mas com tantas modificações, 
ainda enfrentamos muitos desafios no contexto escolar.

Mesmo assim,inúmeras questões ligadas a infraestrutura, falta 
de materiais para construção das aulas, alunos com dificuldades na 
alfabetização, preocupam os bolsistas e ao mesmo tempo possibilitam 
viabilizar diálogos para encontrarem formas de amenizarem esses 
problemas e dificuldades encontradas. De acordo com o B5:Comona 
maioria das escolas no nosso país, são encontradas dificuldades com 
relação a carência de recursos e infraestrutura o programa pode viabilizar 
diálogos acerca da adaptação dos recursos a novas atividades.Já o B1 afirma 
que por ser uma escola estadual e de periferia, as dificuldades que eu 
encontro estão relacionadas a questões como: a professora ser tradicional, 
a falta de disciplina dos alunos, falta de materiais, organização destes, 
concentração, aprendizagem, envolvimento nas atividades propostas. Em 
relação aos espaços a escola possui um espaço maravilhoso, porém este 
necessita de vários reparos além da limpeza dele, como: corte de grama, 
quadra, limpeza das salas, bebedor e outros. A estética do espaço e dos 
ambientes tem grande influência na aprendizagem das crianças.

As dificuldades encontradas nas escolas é uma realidade nacional, 
não é somente nesse local da pesquisa que ouvimos as grandes falhas na 
educação. A educação já passou por muitos avanços e transformações mais 
ainda é necessário que políticas públicas realmente sejam implementadas 
para que se alcance maior qualidade da educação. O PRP é uma 
oportunidade para a formação inicial, assim como os diversos cursos que 
os residentes e professores já atuantes realizam, para (re)contruirem seus 



  303
Formação de Professores em Serviço - PARFOR E UNICRUZ

saberes e atenderem a esse perfil de alunos que cada ano é diferente. De 
acordo com Imbernón (2010 p. 56),

A formação baseada em situações problemáticas centradas nos 
problemas práticos respondem às necessidades definidas da 
escola. A instituição educacional converte- se em um lugar de 
formação prioritário mediante projetos ou pesquisas-ações frente 
a outras modalidades formadoras de treinamento. A escola passa 
a ser foco do processo “ação-reflexão-ação” como unidade básica 
de mudança, desenvolvimento e melhoria. Não são iguais a escola 
em que se produz uma inovação esporádica e a escola que é sujeito 
e objeto da mudança.

São inúmeras as contribuições do Programa Residência Pedagógica 
no desenvolvimento dos alunos nas escolas em que o programa é realizado. 
Embora muitas dificuldades se apresentam no contexto escolar como 
falta de materiais, alunos extremamente carentes, o programa atua em 
conjunto com a preceptora da escola, realizando atividades diferenciadas, 
despertando assim o interesse e a curiosidade e proporcionando que 
saiam da rotina sem perderem o foco da aprendizagem. Em relação 
a importância do Programa, o B1 afirma: De certo modo sim. O 
programa tem tentado ajudar a escola das mais diferentes formas, porém 
muitas coisas se esbarram em pequenas situações e atrapalham o bom 
andamento. Os próprios acadêmicos auxiliam com matérias para os 
alunos, como: caderno, lápis, cola, apontador, folhas de desenho, oficio, 
argila, construção do espaço ludopedagógico. Porém, as vezes não há 
valorização deste esforço por parte da comunidade escolar. B2 coloca que 
os alunos a partir das atividades desenvolvidas apresentam-se cada aula 
mais empenhados, procurando melhorar a cada atividade.Da mesma 
forma, B3 coloca que os alunos apresentam uma enorme satisfação em 
realizar as atividades propostas. Também proporciona que saiam da rotina 
sem perderem o foco dos conteúdos.

Nessa perspectiva, o PRP emergiu para uma análise das melhorias 
do contexto educacional. Para os alunos e professores, o bolsista pode 
utilizar ferramentas educacionais que são oportunizadas e apresentadas 
no curso de graduação, com o objetivo de oportunizar acesso ao 
conhecimento e a informação, uma vez que o professor já não é o único 
detentor do saber. Consoante com Imbernón (2012, p. 90):
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O professor/formador deve favorecer a criação dos espaços 
de reflexão necessários para que os alunos aprendam e sejam 
protagonistas de seu próprio processo de construção de 
conhecimento durante toda a vida. Refletir é aprender a pensar, 
analisar, comparar, sintetizar, a tirar conclusões, a tomar decisões, 
enfim, o pensamento reflexivo é toda uma série de capacidades.

Em conformidade com a fala do autor, planejar e vivenciar 
situações no contexto escolar que aproximem a teoria da prática e 
incentivem as capacidades dos educandos, é um dos grandes desafios 
na contemporaneidade. Dessa forma os projetos elaborados tornam-se 
uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento de atividades que 
possibilitem uma aprendizagem significativa. O bolsistaB4 afirma:Sim, 
procuramos desenvolver atividades diferenciadas, despertando assim 
o interesse e a curiosidade dos alunos tornando-os mais motivados de 
trabalhar os conteúdos, os conteúdos servem para os professores da escola 
repensarem suas práticas.

Contudo, atuar em sala de aula ainda é um grande desafio pois 
vivemos tempos de mudanças significativas.Atualmente a formação 
docente é um processocontinuo pelo qual o educador vaise (re) 
constituindo permanente.

5 Considerações finais

Considerando que a pesquisa teve sua importância marcada nas 
contribuições do Programa Residência Pedagógica na formação inicial de 
professores, foi possível constatar que o Programa é de fato significativo 
para a formação docente. Diante da participação dos bolsistas na pesquisa 
constatou-se que os mesmos realizam reflexões acerca dos espaços escolares 
bem como possibilita que esses construam estratégias para melhorias na 
qualidade da educação nas escolas. Ratifica também a importância 
do compromisso dos professores com os alunos, permitindo que os 
licenciandos (re) constituam seus conceitos acerca do contexto escolar.

O PRP contribui notavelmente nas questões que envolvem o 
entendimento dos processos históricos pelos quais a educação passou, 
oportunizando ao bolsista compreender que a formação docente é 
continua e permanente, que os avanços tecnológicos estão presentes 
constantemente na rotina diária e que atualmente o aluno possui acesso 
a diversas informações tornando a sala de aula em um ambiente de troca 
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de saberes.
Ao findar esse estudo percebe-se que o PRP deve permanecer como 

açõesque integram a Política Nacional de Formação de Professores,para 
contribuir na formação de futuros licenciandos,pois traz em sua proposta 
a aprendizagem através da prática em locais concretos, que são as escolas 
públicas, com isso alicerçando novos conhecimentos para os acadêmicos 
que buscam uma formação docente com qualidade.
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Capítulo 17

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: 
UM ESTUDO DE CASO A PARTIR DAS DEZ 

COMPETÊNCIAS GERAIS

Silvane de Fátima Barreto1

Aline Cezar Costa2

1 Introdução

A Base Nacional Comum Curricular - BNCC é um 
documento que determina as competências gerais, 

habilidades, e aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 
desenvolver a cada etapa da Educação Básica, independentemente de 
onde moram ou estudam. A mesma não deve ser vista como currículo, 
mas sim como um conjunto de orientações que norteará as escolas, e 
equipes pedagógicas na elaboração do mesmo.

A criação de uma base comum para a educação básica estava 
prevista desde 1988, a partir da promulgação da Constituição Cidadã. 
Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 
reforçou a sua necessidade, mas somente em 2014 a criação da BNCC 
foi definida como meta pelo Plano Nacional de Educação (PNE 
2014/2024)

A BNCC tem como premissa uma educação integral que vise 
o pleno desenvolvimento do aluno e sua qualificação para o trabalho. 
As aprendizagens essenciais da BNCC estão expressas a partir de dez 
competências gerais. De modo geral, essas competências definem 
o cidadão que se quer formar e norteiam a educação que queremos 
para todos. O momento atual perpassa pela implementação da BNCC 
nas escolas, o que torna relevante a qualificação e capacitação dos 

1  Acadêmica do 8º semestre do Curso de Licenciatura em Pedagogia da UNICRUZ
2  Prof.ª Me. do Curso de Pedagogia da UNICRUZ, orientadora do Trabalho de 

Conclusão de Curso.
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profissionais da educação em todos os níveis.
Assim, esse estudo buscou compreender como as dez 

competências gerais da BNCC estão sendo incorporadas à prática 
pedagógica dos professores de uma escola de ensino fundamental da 
rede municipal de Palmeira das Missões/RS.

O texto está organizando em três partes. Na primeira 
apresentamos os aspectos gerais da BNCC e a aprendizagem por 
competências, de modo a fundamentar as dez competências gerais 
presentes na BNCC e sua relevância na formação dos estudantes do 
século XXI. A segunda parte do texto descreve a metodologia aplicada 
no desenvolvimento deste estudo. Por fim, na última parte do texto 
descrevemos os resultados encontrados no que tange a compreensão 
dos professores a respeito das dez competências gerais e como estas se 
revelam na prática pedagógica dos mesmos.

1.1 Aspectos gerais da BNCC e a aprendizagem por competências

A BNCC foi homologada pelo Ministério da Educação em 2017, 
tendo sua implementação iniciada entre 2018 e 2019. (ANDREAZZI, 
2019). Ela é um documento que determina os conhecimentos essenciais 
que todos os alunos deverão ter ao longo de sua educação, assegurando 
o mesmo direito de aprendizagem para todos. A BNCC está focada, 
também no desenvolvimento sócio emocional dos alunos para que os 
mesmos consigam trabalhar com questões diárias encontradas no seu 
cotidiano incentivando-os a participar na tomada de decisões em sua 
rotina. Para Perrenoud (1999, p.32) “as competências são importantes 
metas da formação. Elas podem responder a uma demanda social 
dirigida para a adaptação ao mercado e às mudanças e também podem 
fornecer os meios para apreender a realidade e não ficar indefeso nas 
relações sociais”.

A BNCC compreende a educação integral como o direito da 
formação e desenvolvimento do estudante. Esse desenvolvimento 
pleno é complexo, não linear e compreende tanto o desenvolvimento 
cognitivo como o socioemocional (que são inseparáveis). Para Delors 
(1998) a educação ao longo da vida baseia-se em quatro pilares: aprender 
a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. 
Segundo o autor (DELORS, 1998, p.89) “à educação cabe fornecer, 
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de algum modo, os mapas de um mundo complexo e constantemente 
agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permite navegar através 
dele”.

Sobre as aprendizagens que sustentam os quatro pilares da 
educação para o século XXI Delors (1998, p.89) referencia que 
“aprender a conhecer” se refere à aquisição dos “instrumentos do 
conhecimento”, desenvolvendo nos alunos o raciocínio lógico, a 
capacidade de compreensão, o pensamento dedutivo e intuitivo e a 
memória. O importante é não apenas despertar nos estudantes esses 
instrumentos, como motivá-los a desenvolver sua vontade de aprender 
e querer saber mais e melhor.

“Aprender a fazer” confere ao aluno uma formação que 
possibilita aplicar na prática os conhecimentos teóricos. É essencial 
que cada indivíduo saiba se comunicar através de diferentes linguagens, 
assim como interpretar e selecionar quais informações são essenciais e 
quais podem ajudar a refazer opiniões e serem aplicadas na maneira de se 
viver e de redescobrir o tempo e o mundo (DELORS, 1998)

No que se refere a “aprender a conviver” Delors (1998) faz 
relação ao domínio da aprendizagem que atua no campo das atitudes 
e dos valores e envolve uma consciência e ações contra o preconceito 
e as rivalidades diárias que se apresentam no desafio de viver. Já a 
aprendizagem de “aprender a ser” depende das outras três. Nesse sentido, 
a educação deve propor, como uma de suas finalidades essenciais, o 
desenvolvimento do indivíduo, espírito e corpo, sensibilidade, sentido 
estético, responsabilidade pessoal e espiritualidade.

Com base nesses quatro pilares da educação, sustentado por 
Delors (1998), reafirma- se a importância de prepararmos nossos 
alunos para o futuro. Ao mesmo tempo é possível visualizar que são 
aprendizagens preconizadas na BNCC, se fazendo presente, em partes, 
nas dez competências gerais. Contudo, para que de fato ocorram 
essas aprendizagens, é preciso que as habilidades e capacidades dos 
estudantes sejam flexíveis, tal como ocorre no sistema de produção, 
em que princípios como “aprender a conhecer” e “aprender a viver 
juntos” são indispensáveis para a adaptação dos sujeitos à sociedade. 
Nas palavras de Delors (1998, p.153) “a escola está aberta ao mundo”, 
onde estudantes e professores trazem consigo, para as aulas, princípios 
e comportamentos oriundos de seu contexto social.



310  
Sirlei de L. Lauxen  |  Maria Lourdes B. Hartmann  |  Fátima T. Costa (Org.)

1.2 As Dez Competências da Base Nacional Comum Curricular – BNCC

As dez Competências Gerais da BNCC é que irão nortear o 
trabalho nas escolas, auxiliando os professores no planejamento de suas 
aulas. Cada uma das Competências Gerais tem papel fundamental para 
o desenvolvimento do aluno em uma perspectiva de formação cidadã. 
Por meio da orientação por competências, o aluno é convidado a 
deixar sua posição inerte na rotina da sala de aula para – muito além de 
apenas compreender conceitos – propor e testar soluções em situações 
verdadeiras, conectadas à sua realidade local (MELLO, 2019)

As dez Competências Gerais que norteiam a BNCC 
acompanham o desenvolvimento do aluno desde a educação infantil até 
o ensino médio, indicando o que deve ser aprendido pelos estudantes, 
especificando também com que finalidade determinada competência 
deverá ser desenvolvida.

Segundo Magalhães (2019) a primeira das dez Competências 
Gerais contidas na BNCC denomina-se “Conhecimento” pode parecer 
uma competência fácil pela familiaridade dos professores e escolas com 
o termo. Contudo, essa competência provoca uma revolução na forma 
como as aulas tradicionais (expositivas) são trabalhadas, transpondo 
o ouvir e copiar o conteúdo passivamente. De acordo com o exposto 
na BNCC essa competência tem como finalidade “Valorizar e utilizar 
os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva.” (BRASIL, 2017, p.9). O que demanda às 
escolas e professores é a revisão das estratégias didáticas para que de fato 
possa ser propiciado aos estudantes o desenvolvimento da autonomia e 
do protagonismo estudantil em seu processo de aprendizagem.

Olhar para os problemas do mundo elaborando estratégias e 
planos de ação é o que propõe a segunda Competência Geral definida 
como: “Pensamento científico, crítico e criativo”, a qual tem por 
objetivo “Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem 
própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise 
crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar 
e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes 
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áreas.” (BRASIL, 2017, p.9). A resolução de problemas a partir de 
uma abordagem investigativa possibilita aos alunos ir além do conhecer 
conceitos já sistematizados, mas aguça a curiosidade e a criatividade 
transpondo a aprendizagem mecânica para um processo de construção 
de conhecimento significativo (PALMIERI, 2019)

Na construção de “repertório cultural”, terceira Competência 
Geral a escola tem um papel fundamental, visto que esta competência 
busca “Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, 
das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da 
produção artístico-cultural” (BRASIL, 2017, p.9). Para tanto, segundo 
Kuraoka (2019) as aulas, especialmente de Linguagens e Ciências 
Humanas, que fornecem bases de construção de conhecimento, 
e reconhecimento da história e das manifestações culturais do povo 
brasileiro e de outros povos, não deve limitar-se apenas a transmissão de 
conteúdo a partir de “uma história única”, mas provocar nos estudantes 
a fruição, o sentimento de pertencimento às manifestações da sua 
cultura, e com isso seguros para expressar, criar e praticar a arte.

Comunicar-se é inerente ao ser humano, mas saber se 
comunicar é um exercício que deve ser praticado dia após dia. E esta 
não é uma tarefa exclusiva àqueles que trabalham com comunicação, 
por exemplo os professores. Mas é uma competência essencial a todos 
que se relacionam com outros. Nesse sentido, a quarta Competência 
Geral nomeada “Comunicação” tem como fundamento permitir que 
os estudantes saibam “Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou 
visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital 
–, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 
científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias 
e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 
entendimento mútuo” (BRASIL, 2017, p.9)

Segundo Oliveira (2019) o protagonismo juvenil em plataformas 
de entretenimento digital tem mostrado que crianças e jovens não estão 
apenas satisfeitos em consumir informação, mas sentem também o 
desejo de se tornarem produtores midiáticos. Portanto a Competência 
Geral intitulada “Cultura Digital” visa “Compreender, utilizar e criar 
tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 
escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 
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conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na 
vida pessoal e coletiva” (BRASIL, 2017, p.9)

As mudanças e adaptações que as escolas precisam passar, 
objetivando a educação digital, começam pela inclusão consciente 
das tecnologias educacionais - que não consiste apenas na aquisição 
de artefatos e recursos digitais - mas precisam estabelecer um diálogo 
entre os componentes curriculares e o letramento midiático e 
informacional iniciando pelos próprios professores, os quais enfrentam 
mais dificuldades no uso da tecnologia que os próprios estudantes. 
Ainda, para Oliveira (2019, s.p) “as escolas precisam passar por uma 
transformação cultural, que não exclui o uso de artefatos digitais, 
mas, fundamentalmente, tal mudança perpassa um fortalecimento da 
comunidade escolar”.

É preciso que exista uma visão, construída ao longo dos anos 
da educação básica, que dê clareza não apenas sobre a práxis da futura 
profissão, mas também ao propósito interno de cada indivíduo e de 
como suas escolhas podem ser feitas de forma alinhada com a essência 
dos estudantes. Assim, a sexta Competência Geral “Trabalho e projeto 
de vida” objetiva:

Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-
se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender 
as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas 
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com 
liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 
(BRASIL, 2017 p. 9).

Para Bontempo (2019) os estudantes precisam estar preparados 
para a mudança, tendo em vista que muitas das profissões do futuro 
ainda não existem. Sendo assim, a valorização dos diferentes tipos de 
saberes e vivências culturais obtidos ao longo de sua formação pessoal, 
acadêmica e profissional precisa ser estimulada.

“Argumentação” é a sétima Competência Geral definida na 
BNCC. A mesma tem como finalidade promover o:

Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, 
para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e 
decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, 
a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito 
local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao 
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cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. (BRASIL, 2017, 
p. 9).

Deste modo, cabe à escola incorporar rotinas e práticas 
pedagógicas que tornem possível o desenvolvimento aos estudantes 
a capacidade de construir argumentos, conclusões ou opiniões de 
maneira qualificada e de debater com respeito às colocações dos outros.

“Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e 
emocional, compreendendo- se na diversidade humana e reconhecendo 
suas emoções e a dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com 
elas”. (BRASIL, 2017, p.10), é o que preconiza a oitava Competência 
Geral “Autoconhecimento e Autocuidado”. No entanto, não basta 
apenas se conhecer e saber lidar com os próprios pensamentos e emoções, 
mas também com a própria consciência social. Incentivar o respeito a si 
mesmo pode ser um caminho promissor para que estudantes aprendam 
a ter respeito pelo próximo, por meio da empatia e da compaixão. O 
que remete a nona Competência Geral “Empatia e Cooperação” cujo 
propósito é:

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 
cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao 
outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização 
da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 
identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de 
qualquer natureza. (BRASIL, 2017, p. 10).

O fato de a mesma estar entre as dez competências gerais da 
BNCC é motivo de comemoração, tendo em vista muitas vezes ser 
a empatia colocada em um lugar transcendental e não trabalhada 
no cotidiano da escola. Contudo, a empatia é uma competência 
fundamental para termos uma sociedade saudável, respeitosa e humana 
em sua essência.

Por fim a décima Competência Geral “Responsabilidade e 
Cidadania” tem o propósito de possibilitar aos estudantes “Agir pessoal 
e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios 
éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários” (BRASIL, 
2017, p.10). Seu objetivo central é, portanto, a formação de cidadãos 
para a vida e seus desafios.

A BNCC ao propor aprendizagens essenciais que assegurem 
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aos estudantes ao longo da Educação Básica o desenvolvimento dessas 
dez competências gerais que se consubstanciam no âmbito pedagógico, 
revela a preocupação com a formação integral dos sujeitos em todas 
as dimensões da vida humana. (BRASIL, 2017). Portanto, a partir do 
momento em que professores, estudantes, seus familiares e as pessoas 
que vivem em torno da escola começarem a sentir-se parte do fazer 
pedagógico, as responsabilidades poderão ser compartilhadas e a 
instituição escolar poderá comprometer-se, de fato, com este processo 
de mudança, com a transformação de seus atores e, também, da 
sociedade na qual está inserida. Motivo pelo qual a implementação da 
BNCC nas escolas de todo o país é de elevada importância.

2 Metodologia

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. (FREIRE, 2002, p. 32).

A escolha sobre a temática da pesquisa se deu, em primeiro 
lugar, por considerar a importância das novas mudanças da educação 
brasileira, a partir da implementação da BNCC nas escolas de todo o 
país, com o intuito de promover e garantir o pleno desenvolvimento 
cognitivo, social e cultural dos estudantes. Em segundo lugar, porque 
a partir da convivência em escolas da Educação Básica é possível 
observar, empiricamente, no discurso de professores e demais membros 
da comunidade escolar sua insegurança frente as novas demandas 
decorrentes da BNCC, de modo especial, às dez competências gerais 
impetradas no documento. Nesse sentido, estas foram as razões pelas 
quais se buscou verificar como as dez competências gerais da BNCC 
estão sendo incorporadas à prática pedagógica dos professores de ensino 
fundamental da rede municipal de Palmeira das Missões/RS.

Para investigar a problemática optou-se por realizar uma pesquisa 
básica de campo em escolas municipais de ensino fundamental situadas 
no perímetro urbano do município de Palmeira das Missões/RS. As 
escolas que se enquadram nessa condição perfazem um total de três 



  315
Formação de Professores em Serviço - PARFOR E UNICRUZ

escolas. Num primeiro momento da pesquisa foi contatado a Secretaria 
Municipal de Educação para solicitar autorização para a realização da 
pesquisa nestas escolas. Após a autorização concedida pela Secretaria 
Municipal, foi feito contato por meio de visita a cada uma das escolas 
com a finalidade de apresentar a proposta do estudo e verificar o 
interesse da equipe pedagógica de cada escola em participar do estudo. 
Contudo, apenas uma escola aceitou participar da pesquisa.

Refletir coletivamente sobre o que se faz é pôr-se na roda, é deixar-
se conhecer, é expor-se – o que fazemos com muita dificuldade, 
uma vez que estamos acostumados a processos de planejamento, 
execução e avaliação das atividades de forma individual e solitária. 
Superar essa forma de atuação é processual: na vivência, o grupo 
vai criando vínculos e se posicionando. Haverá aqueles que 
prontamente aderem às atividades e outros que, em seu ritmo, vão 
se soltando e se expondo, a si mesmos e aos grupos de trabalho. 
(PIMENTA; ANASTASIOU, 2005, p. 113).

Assim, esta pesquisa, de abordagem qualitativa foi um estudo 
de caso na área da educação, realizada no segundo semestre de 2019, 
em uma escola de ensino fundamental da rede municipal de Palmeira 
das Missões/RS. A mesma teve como sujeitos 10 (dez) professores desta 
escola, e ainda 08 (oito) profissionais da equipe pedagógica da secretaria 
municipal de educação de Palmeira das Missões/RS.

O instrumento de pesquisa utilizado para a coleta dos dados 
foi um questionário misto com sete perguntas aos professores e seis 
perguntas à equipe pedagógica da secretaria municipal de educação. Este 
instrumento foi construído pela própria pesquisadora e validados, por 
três profissionais da área, para este fim. Todos os sujeitos que aceitarem 
participar da pesquisa, assinaram um Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE).

Os dados qualitativos foram analisados através de análise 
de conteúdo, que segundo Bardin (1977, p. 31) “é um conjunto de 
técnicas de análise das comunicações”, onde perguntas e respostas foram 
agrupadas de modo a relacionarem-se com os objetivos pretendidos 
pela pesquisa. Assim, a análise e interpretação dos dados foi realizada 
com base nas seguintes categorias: 1) Conhecimento e entendimento 
dos professores quanto às Competências Gerais previstas na BNCC. 2) 
Implementação da BNCC na rede municipal de Palmeira das Missões/
RS. 3) As 10 Competências Gerais da BNCC e a prática pedagógica 
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dos professores.
De modo a garantir o sigilo, confidencialidade e anonimato dos 

sujeitos pesquisados, na transcrição das respostas os professores foram 
identificados como P1, P2, P3... A equipe pedagógica da secretaria 
municipal de educação como SE1, SE2, SE3...

3 Resultados e discussões

3.1 Conhecimento e entendimento dos professores quanto às Competências 
Gerais previstas na BNCC

Essa categoria de análise foi levantada a partir das perguntas 
01 e 023 do questionário dos professores. Quando questionados sobre 
como percebem a BNCC e suas Competências Gerais 09 professores 
responderam que sabiam da existência do documento. Apenas para um 
professor as Competências Gerais da BNCC era novidade.

A respeito da percepção dos professores sobre a BNCC e 
as competências Gerais, os professores P2; P4 e P10 relatam que já 
conhecem o documento e que o mesmo faz parte do dia-a-dia da sala de 
aula, como observado no relato do professor P2: De modo geral já estamos 
realizando na prática as competências da BNC45. Já os professores P3; P5 
e P6 apontam que a BNCC veio para auxiliar e nortear o trabalho dos 
mesmos. O professor P8 relata que o documento vem para melhorar as 
práticas em sala de aula dando mais autonomia ao aluno.

O relato do professor P8 a respeito da autonomia do aluno vai ao 
encontro do que postula Delors (1998, p. 39) ao ressaltar que

A educação deve favorecer a aptidão natural da mente em 
formular e resolver problemas essenciais e, de forma correlata, 
estimular o uso total da inteligência geral. Este uso total pede 
o livre exercício da curiosidade, a faculdade mais expandida e a 
mais viva durante a infância e a adolescência, que com frequência 
a instrução extingue e que, ao contrário, se trata de estimular ou, 

3  1) Você vê a BNCC e suas Competências Gerais como: ( ) Novidade ( ) Documento 
que já existia ( ) Não conheço. 2) Qual a tua opinião sobre a BNCC e as Competências 
Gerais (se já conhece)

4 Como forma de destacar os relatos dos sujeitos pesquisados, optou-se por descrevê-las 
utilizando itálico.
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caso esteja adormecida, de despertar.

Contudo, os professores P1 e P9 discordam dos demais colegas 
apontando a BNCC e suas Competências Gerais como algo não 
realizável, sendo considerada uma utopia como afirma o professor P1 
Muito interessante, mas para nossa realidade escolar é uma utopia, nos 
dias atuais. Quem sabe o descrédito do professor quanto a BNCC 
advenha do próprio desconhecimento quanto o que de fato envolve 
o desenvolvimento de competências desde a escola, para além de um 
conceito relacionado apenas ao mundo corporativo e empresarial. 
Sobre isso Perrenoud (1999, p. 27) destaca:

O desenvolvimento mais metódico de competências desde a escola 
pode parecei uma via para sair da crise do sistema educacional. 
Entretanto, seria absurdo agir como se esse conceito e o problema 
fossem novos. Na escola, ao menos nas carreiras nobres, tratou-se 
sempre de desenvolver as “faculdades gerais” ou o “pensamento”, 
além da assimilação dos conhecimentos. A abordagem dita 
“por competências” não faz senão acentuar essa orientação. 
Se tal preocupação tornou-se uma palavra de ordem para os 
sistemas educacionais na última década do século XX, isso não 
se deve a uma nova utopia: a evolução do mundo, das fronteiras, 
das tecnologias, dos estilos de vida requer uma flexibilidade e 
criatividade crescentes dos seres humanos, no trabalho e na 
cidade. Nessa perspectiva, confere-se ocasionalmente à escola a 
missão prioritária de desenvolver a inteligência como capacidade 
multiforme de adaptação às diferenças e às mudanças.

O relato desacreditado desses professores manifesta desmotivação, 
mas também a falta de conhecimento e interesse de alguns professores 
quanto às mudanças que a implementação da BNCC pode proporcionar 
às escolas como oxigenação dos currículos e de suas próprias práticas 
pedagógicas. Revela uma postura que vai ao contrário do que Freire 
(2002, p.115) aponta sobre que, ao professor, cabe a esperança, o 
ânimo e o desejo quando afirma que

Sou professor a favor da esperança que me anima apesar de tudo. 
Sou professor contra o desengano que me consome e imobiliza. 
Sou professor a favor da boniteza de minha própria prática, 
boniteza que dela some se não cuido do saber que devo ensinar, 
se não brigo por este saber, se não luto pelas condições necessárias 
sem as quais meu corpo, descuidado, corre o risco de se amofinar 
e de já não ser o testemunho que deve ser de lutador pertinaz, que 
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cansa mas não desiste.

Cabe ainda, à percepção desses professores, somado ao 
pensamento de Freire (2002) o questionamento quanto se esse é o perfil 
de profissional que se espera para operar aprendizagens significativas 
necessárias à educação do futuro. Contudo, são esses os professores que 
estão na escola, e é para estes que se torna fundamental capacitações e 
formações específicas para superação de práticas tradicionais, para uma 
aprendizagem como processo de construção coletiva em situações e 
ambientes cooperativos, para um mundo que é complexo.

3.2 Implementação da BNCC na rede municipal de Palmeira das Missões/ 
RS

Nesta categoria foram analisadas as perguntas 01, 02, 03 e 
04 do questionário respondido pela equipe pedagógica da secretaria 
municipal de educação5 e também pelas perguntas 3 e 4 do questionário 
distribuído aos professores6 da escola corpus de análise deste estudo.

A pergunta 01 direcionada à equipe pedagógica da secretaria 
municipal de educação questionava se a BNCC estava sendo 
implementada pela rede municipal. Sobre isso todos os participantes 
responderam que sim. Quanto a sua implementação (pergunta 02 do 
questionário), relatam que a mesma se dá por meio de reuniões e 
encontros de formação e planejamento com gestores e encontros de 
formação com professores. Ainda foi identificado que além dessas 
atividades, a secretaria municipal também aproveita os encontros 
previstos pela Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio 

5 1) A BNCC está sendo implementada pela Rede Municipal? ( ) Sim ( ) Não
 Como está sendo a implementação da BNCC na rede municipal?
 A Secretaria oferta Programa de Formação Continuada para professores? ( ) Sim ( ) 

Não De que modo: ( ) Semanas Pedagógicas ( ) Hora Atividade ( ) Outros
 Como está se dando a formação de diretores, coordenadores, professores referente a 

implementação da BNCC e suas Competências Gerais nas escolas?
 3) Você está fazendo capacitações voltadas à BNCC? ( ) Sim ( ) Não Se sim. São 

ofertadas por quem
 4) Como você vê a participação dos docentes na elaboração ou atualização dos 

currículos da rede considerando a BNCC?
6 3) Você está fazendo capacitações voltadas à BNCC? ( ) Sim ( ) Não Se sim. São 

ofertadas por quem
 4) Como você vê a participação dos docentes na elaboração ou atualização dos 

currículos da rede considerando a BNCC?
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Grande de Sul, que no ano de 2019 foram nominados como “Dias D”7.
A atividade é parte do processo de implementação da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) nas escolas das redes pública 
e privada do Rio Grande do Sul. Após a elaboração dos referenciais 
curriculares da Educação Infantil e do Ensino Fundamental nos estados 
em 2018, a ação promove o começo da discussão para a construção 
dos documentos curriculares no território do município. Na prática, é 
um momento para debates e a organização das escolas, com o enfoque 
em construir uma nova proposta de currículo a partir da BNCC e o 
Referencial Curricular

No questionamento sobre a secretaria municipal de educação 
ofertar programa de formação continuada para professores (questão 3) 
a equipe pedagógica da secretaria municipal é unânime em afirmar que 
sim, e que esse programa ocorre essencialmente a partir da designação 
de horas-atividade para os professores da rede, mas também por meio 
de [...] reuniões de formação realizadas pela escola e também oferecidas 
pela SME (SE3).

Quando questionados como estão acontecendo a formação de 
diretores, coordenadores e professores referente a implementação da 
BNCC e suas Competências Gerais nas escolas, a equipe pedagógica 
da secretaria municipal revela em suas respostas que as capacitações 
ofertadas estão ocorrendo apenas a partir de iniciativas da Secretaria 
Estadual de Educação (SEDUC) e União Nacional dos Dirigentes 
Municipais (UNDIME/RS), como retratado na resposta a seguir: 
Através de orientações via UNDIME e SEDUC, com equipe de especialistas, 
os encontros são repassados às equipes Regional, Municipal e Coordenadores 
Pedagógicos até chegar aos Professores (SE5)

Ainda é possível identificar, a partir do relato do colaborador 
SE2, que cada escola é responsável pela organização dos encontros, 

7 A atividade é parte do processo de implementação da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) nas escolas das redes pública e privada do Rio Grande do Sul. 
Após a elaboração dos referenciais curriculares da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental nos estados em 2018, a ação promove o começo da discussão para a 
construção dos documentos curriculares no território do município. Na prática, é um 
momento para debates e a organização das escolas, com o enfoque em construir uma 
nova proposta de currículo a partir da BNCC e o Referencial Curricular Gaúcho. 
Fonte: https://educacao.rs.gov.br/dia-d-leva-discussoes-sobre-base-nacional-comum-
curricular-para-as- escolas
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quando o mesmo afirma que cada escola em seus encontros tem liberdade 
para realizarem na medida de suas dúvidas, material disponibilizado pelas 
editoras afins.

A partir das respostas dadas pela equipe pedagógica, percebe-se 
que não há um movimento por parte da secretaria municipal de educação 
quanto a capacitação dos professores para além do que é propiciado 
pelos órgãos estaduais de educação. O que fragiliza a implementação da 
BNCC aos professores da rede municipal de educação deste município. 
Contudo, para Delors (1998, p.152) “se o primeiro professor que a 
criança ou adulto encontra na vida tiver uma formação deficiente ou 
se revelar pouco motivado, são as próprias fundações sobre as quais se 
irão construir as futuras aprendizagens que ficarão pouco sólidas”. Para 
tanto, ainda para o autor “[...]Todos os governos devem pôr especial 
empenho em reafirmar a importância dos professores da educação 
básica e criar condições para que melhorem as suas qualificações”. 
(DELORS, 1998, p.159)

Os espaços de formação pedagógica tem sido o caminho que 
os professores possam dividir seus anseios, suas angústias, e desse 
modo, coletivamente repensar sua prática pedagógica, seu saber/fazer 
educativo e as relações que permeiam o contexto e cultura da escola. 
Nesse sentido Pimenta e Anastasiou (2005, p.71) pontuam que

[...] nos processos de formação de professores, é preciso considerar 
a importância dos saberes das áreas de conhecimento (ninguém 
ensina o que não sabe), dos saberes pedagógicos (pois o ensinar 
é uma prática educativa que tem diferentes e diversas direções 
de sentido na formação do humano), dos saberes didáticos 
(que tratam da articulação da teoria da educação e da teoria de 
ensino para ensinar nas situações contextualizadas), dos saberes 
da experiência do sujeito professor (que dizem do modo como 
nos apropriamos do ser professor em nossa vida). Esses saberes se 
dirigem às situações de ensinar e com elas dialogam, revendo-se, 
redirecionando-se, ampliando-se e criando.

Como forma de compor as respostas dadas entre os integrantes 
da equipe pedagógica da secretaria com os professores da escola 
quanto ao questionamento se os mesmos estavam participando de 
formações voltadas à BNCC (pergunta 3 questionário professores) 
os professores ratificam as respostas dadas pela equipe pedagógica da 
secretaria municipal de educação ao afirmarem que tem participado 
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de capacitações nas escolas e nos dias “D” (P8, P10, P1 e P2), apenas 
no Dia “D” (P3), somente na secretaria municipal (P5). Já o professor 
P4 afirma que tem feito capacitações ofertadas pela escola e também na 
Universidade (é estudante de pós-graduação Lato sensu).

Já no que se refere a participação dos professores da escola na 
elaboração/atualização dos currículos da rede municipal considerando 
a BNCC, as respostas apresentadas pelos mesmos apontam que ainda 
não iniciaram as alterações nos currículos (P4; P3). Essa situação é 
ilustrada na resposta do professor P8 ao elucidar que os docentes estão 
participando da elaboração, embora ainda estejam enfrentando dificuldades 
na interpretação do contexto da BNCC.

Sobre a dificuldade relatada na resposta anterior, o professor P5 
retrata que a implementação é/será uma tarefa difícil, mas que há um 
esforço por parte dos professores para que isso ocorra (P10). O que fica 
claro na resposta do professor P1 ao afirmar que estão muito interessados, 
porém, será difícil adequar as escolas e aos alunos. A esse respeito vale 
destacar o que aponta Morin (2005) a respeito da dificuldade dos 
professores quanto a olhar para além do conteúdo das disciplinas, mas 
para a complexidade e globalidade dos desafios contemporâneos.

A esse problema universal confronta-se a educação do futuro, pois 
existe inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre, de 
um lado, os saberes desunidos, divididos, compartimentados e, de 
outro, as realidades ou problemas cada vez mais multidisciplinares 
transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e 
planetários. (MORIN, 2000, p. 36).

Para a equipe pedagógica da secretaria municipal de educação a 
participação dos professores é de suma importância na (re)construção 
dos currículos, conforme relato dos colaboradores SE1, SE2, SE7. 
Nesse sentido, no que tange ao apoio (pergunta 5 do questionário da 
equipe pedagógica da secretaria municipal8) o colaborador SE3 afirma 
que inicialmente os professores encontraram dificuldades, resistência, 
mas através das orientações e estudos mais aprofundados começou-se a ter 
um entendimento maior sobre a relevância do tema. Para Delors (1998, 
p. 165).

É evidente que melhorar a qualidade dos professores, do processo 

8 Qual sua opinião sobre a participação dos professores na atualização dos 
currículos escolares considerando a BNCC e suas competências gerais?
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pedagógico e dos conteúdos do ensino não deixa de levantar 
diversos problemas cuja solução não é fácil. Os professores 
reivindicam, e com razão, condições de emprego e um estatuto 
que testemunhem o reconhecimento de seus esforços. É preciso 
dar-lhes os instrumentos de que necessitam para poderem 
desempenhar melhor as suas várias funções. Em contrapartida, 
os alunos e a sociedade no seu conjunto têm o direito de esperar 
e deles que cumpram a sua missão com dedicação e com um 
profundo sentido de suas responsabilidades.

Já, os colaboradores SE4, SE5 e SE6 interpretaram a pergunta 
a respeito da participação dos professores na atualização dos currículos 
escolares de forma diferenciada, ou seja, ao invés da opinião quanto 
a participação, os servidores relataram como ocorre essa participação, 
como pode ser observado na resposta da colaboradora SE4 de que os 
professores estão [..] fazendo suas contribuições nas reuniões de estudo e 
tirando suas dúvidas com muita relevância.

Sobre o apoio dado aos professores (pergunta 5 do questionário 
dos professores9) dois professores (P1 e P3) relatam que o apoio se 
restringe às formações e materiais disponibilizados quando ocorrem os 
dias “D”, como pode ser visto em suas respostas: são oferecidas formação 
no “dia D “, somente (P1) e a SME nos encaminha o material (textos, 
slides, vídeos) sobre a BNCC para ser discutido durante o “dia D” (P3). Os 
professores P2, P4, P5, P8 e P10 relataram auxilio e formação na própria 
escola. O professor P6 não respondeu a pergunta. Os professores P7 e 
P9 relatam que por parte da secretaria municipal de educação há [...] 
mais cobranças do que apoio (P9). Na opinião de Perrenoud (1999, p. 
63),

[..] a escola continua pensando os aprendizados em termos de 
conhecimentos por ser o que melhor domina; a escola teme a 
abordagem por competências por causa dos questionamentos 
a respeito da transposição, do planejamento, dos contratos 
didáticos tais como costumam funcionar; é mais fácil avaliar os 
conhecimentos de um aluno do que suas competências, pois, para 
apreendê-las, deve-se observá-lo lidando com tarefas complexas, o 
que exige tempo e abre o caminho á contestação; sempre existem 
muitos “conformistas” para atacar, em nome da cultura, toda e 
qualquer tentativa de distanciar-se das pedagogias do saber

9 Qual o apoio dado a vocês professores pela Secretaria Municipal de Educação e 
coordenadores pedagógicos referente a implementação da BNCC no currículo da escola?
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Percebe-se por meio das respostas dadas que há certa preocupação 
por parte da secretaria municipal de educação quanto a implementação 
da BNCC nas escolas municipais. Contudo, pode-se compreender que 
não há vinculação entre as respostas da equipe pedagógica com as respostas 
dos professores no que se refere ao apoio recebido e participação dos 
professores. É também, evidente a dificuldade da secretaria municipal 
quanto a um planejamento específico de capacitação, bem como de 
produção de material pedagógico pela própria secretaria para sua rede 
escolar.

Dificuldade que se desnuda nas respostas dos professores quando 
relatam que as orientações, capacitações e materiais pedagógicos 
se restringem ao que é elaborado e socializado com as escolas no 
âmbito da SEDUC, o que tende a fragilizar a prática pedagógica dos 
professores na esfera das escolas. O apoio chega de maneira lenta, sem 
uma perspectiva maior de implementação para de fato pôr em prática o 
que prevê as aprendizagens preconizadas pela BNCC, haja vista que o 
município ainda não criou seu Referencial Curricular Municipal e está, 
até o período de realização deste estudo, incorporando o Referencial 
Curricular Gaúcho nas escolas da rede municipal.

Essa realidade influencia indiretamente nas dificuldades 
apresentadas (pergunta 6 do questionário de professores10 e equipe 
secretaria municipal11) tanto pelos professores quanto para a equipe 
pedagógica da secretaria municipal de educação. Neste sentido, os 
professores (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 e P10) relatam que suas 
dificuldades estão relacionadas apenas com a infraestrutura física 
e tecnológica (mídia e internet) como pode ser observado no relato 
do professor P3: a parte da mídia pois as escolas não estão aptas com 
computadores em bom uso, internet com sinal bom, infraestrutura” e 
P8: a falta de recursos físicos que atendam às necessidades de algumas 
competências. Já o professor P9 respondeu que suas dificuldades se 
referem além da estrutura física da escola também à realidade social 
dos alunos. A resposta dos professores, e de modo especial o relato do 
professor P9 vai na direção contrária do que explicita Morin (2000, p. 
61) quando afirma que

10 Quais as maiores dificuldades encontradas na implementação da BNCC na sua escola?
11 Quais as principais dificuldades encontradas pela Secretaria referente a implementação 

da BNCC?
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[...] uma das vocações essenciais da educação do futuro será o 
exame e o estudo da complexidade humana. Conduziria à 
tomada de conhecimento, por conseguinte, de consciência, da 
condição comum a todos os humanos e da muito rica e necessária 
diversidade dos indivíduos, dos povos, das culturas, sobre nosso 
enraizamento como cidadãos da Terra.

Quanto as principais dificuldades encontradas pela secretaria 
municipal no que se refere à implementação da BNCC relacionam-se a 
falta de atitude, responsabilidade e comprometimento dos professores 
(SE2, SE3, SE4, SE5). Nesta mesma direção o colaborador SE1 afirma 
que as dificuldades estão em fazer com que todos os profissionais se 
envolvam e acreditem na necessidade da implementação da BNCC. Os 
demais servidores não citam como dificuldade, mas acreditam ser um 
grande desafio a ser vencido.

Em uma análise geral das respostas a respeito da implementação 
da BNCC na escola é possível verificar certa diversidade de entendimento 
entre professores e secretaria municipal de educação, especialmente 
quanto a apoio e dificuldades tornando ainda mais frágil e difícil um 
entendimento maior sobre o contexto, principalmente ao se ponderar a 
capacitação do quadro de professores e escolas da rede municipal como 
um todo, considerando que esse estudo ocorreu com professores de 
apenas uma escola.

3.3 As 10 competências gerais da BNCC e a prática pedagógica dos 
professores

Essa categoria de análise foi levantada a partir da pergunta 712 
do questionário dos professores. Ao serem indagados se incluíam as dez 
Competências Gerais da BNCC como referência para o planejamento 
das aulas, todos afirmaram que sim. Sobre como você insere as 
Competências Gerais da BNCC em sua prática pedagógica a professora 
P1 faz a seguinte afirmação: tento adequar ao que entendo ser de suma 
importância, porém a turma não corresponde as expectativas, não se têm os 
recursos necessários na escola. Os professores P3 e P10 apenas afirmaram 
que as dez Competências Gerais são tidas como referências para sua 

12 Você tem as dez competências como um referencial no planejamento das aulas? ( ) 
Sim ( ) Não Se sim, Como você insere as competências gerais da Base em sua prática 
pedagógica?
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prática pedagógica, sem de fato, descrever a relação das mesmas com o 
planejamento das aulas.

Já os professores P2, P8, P6 e P5 responderam a pergunta apenas 
escrevendo, melhor, “copiando” a própria competência a partir do que 
descreve a BNCC. Essas respostas infelizmente revelam a fragilidade dos 
professores quanto ao entendimento de fato do que sejam as competências 
gerais, e mais ainda, como incorporá-las à prática pedagógica da escola. 
E nesse ponto cabe fazer as mesmas indagações levantadas por Perrenoud 
(1999, p.10) “Desenvolver uma competência é assunto da escola? Ou 
a escola deve limitar-se à transmissão do conhecimento? O debate sobre 
as competências reanima o eterno debate sobre cabeças bem- feitas ou 
cabeças bem-cheias”.

A professora P4 tem uma percepção diferenciada dos demais 
colegas a respeito das Competências Gerais ao afirmar que [..] não há 
nada na nova base que não seja desenvolvido pelo professor em sala de aula. 
Essas competências são desenvolvidas junto aos planos de aula e demais 
atividades que a escola proporciona. Mas a noção da realidade das escolas 
públicas pelo governo federal e seus “pensadores” continua vaga. Em tempos 
modernos onde a alta tecnologia impera, onde se encontram os recursos? 
Qual a possibilidade de contemplar todos os alunos quando não se há nem 
internet de qualidade nas escolas? Portanto o professor (e me incluo nesse 
contexto) procura trabalhar com as possibilidades de sua própria realidade.

O relato da professora mesmo afirmando que busca desenvolver 
as Competências Gerais em sua prática pedagógica demostra um 
sentimento de indignação com a precária infraestrutura da escola (já 
mencionada anteriormente entre as dificuldades para implementação 
da BNCC), o que corrobora para a descredibilidade com a BNCC 
e consequentemente com as suas Competências Gerais. A crítica da 
professora vai ao encontro à afirmação de Perrenoud (1999, p.53) de 
que:

A história da escola está marcada por momentos de “’pensamento 
mágico” em que cada um quer acreditar que, mudando-se 
as palavras, a vida também muda. Por ora, a abordagem por 
competências agita, antes de tudo, o mundo dos que concebem 
ou debatem programas. Só preocupará os professores, se os textos 
oficiais impuseram- lhes uma abordagem por competências 
de maneira precisa o bastante para tornar-se incontornável e 
obrigarem para a sua prática de ensino e avaliação na sala de aula. 
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Essa abordagem corre o risco de uma vigorosa rejeição por parte 
dos docentes, que não verão seus fundamentos e seu interesse ou, 
quando apreenderem suas intenções e consequências, não aderirão 
a ela, por boas ou más razões.

Desse modo para que as dez Competências Gerais sejam realmente 
praticadas nas escolas, planos de ensino, e projetos pedagógicos, 
é necessário um olhar atento e sensível aos professores. Atenção e 
sensibilidade que deve se transmutar pela valorização da profissão por 
parte dos governos e da sociedade e por políticas públicas que de fato 
oportunizem a formação continuada dos professores, permitindo que 
os mesmos possam refletir sobre suas práticas pedagógicas e seu papel 
perante a tão esperada educação para o século XXI, que apesar da 
boniteza que traz nos documentos, infelizmente não se vislumbra na 
prática da maioria das escolas do país.

Além disso, também se faz necessário, por parte de cada professor, 
de cada professora o desejo de se (re)encantar com a educação, para 
assim encontrar a energia necessária que o motivará a se empenhar 
em uma prática pedagógica que valorize o compartilhamento da 
responsabilidade do ensino e aprendizagem por professores e alunos 
a partir da leitura crítica da realidade por meio de uma formação 
que valorize o desenvolvimento de competências necessárias para a 
complexidade da sociedade da informação e do conhecimento.

4 Considerações finais

A questão da educação nos dias de hoje nos leva a crer na 
precariedade existente da mesma. Precariedade consubstanciada pela 
falta de estrutura das escolas, pelo despreparo de nossos professores, 
e em ações políticas imediatistas dos governos que olham a educação 
do país apenas pelo viés econômico, e que a mesma é custo e não um 
investimento no desenvolvimento do país.

No estudo realizado que buscou verificar como as dez 
Competências Gerais da BNCC estão sendo incorporadas à prática 
pedagógica dos professores de ensino fundamental da rede municipal 
de Palmeira das Missões/RS foi possível constatar que a mesma está 
ocorrendo em passos lentos, sem um maior objetivo para além do que 
tem sido demandado por órgãos superiores da administração federal e 
estadual às redes municipais de educação.
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Observou-se dificuldades e fragilidades tanto nas concepções 
sobre as Competências Gerais, quanto na própria implementação 
da BNCC. A disparidade de respostas entre a equipe pedagógica da 
secretaria municipal de educação em relação aos professores da escola 
pesquisada desnuda a instabilidade, o despreparo, o receio e o medo de 
cada um de sair de sua zona de conforto. Afinal o não a renovação, ao 
novo, nos faz refletir sobre para onde estamos caminhando? De fato, 
estamos indo na direção da profetizada educação do século XXI? Quais 
desafios precisam ser transpostos?

Os professores mesmo tentando afirmar conhecimento sobre as 
Competências Gerais revelaram fragilidades no entendimento prático, 
ou seja, na relação das Competências Gerais com sua prática pedagógica. 
Ainda este estudo apontou também o quanto os professores estão 
fragilizados, mas também acomodados em seu fazer, e se satisfazendo 
apenas com o que é ofertado pelos órgãos municipais e estaduais sobre 
a BNCC. Por outro lado, desde que a BNCC foi aprovada, uma serie de 
documentos e materiais está sendo disponibilizada para a sociedade, seja 
pela internet, revistas, livros vídeos, enfim, a informação está em todos 
os lugares, cabe a cada um o interesse e motivação em se apropriar do 
documento e buscar pôr em prática os preceitos presentes na BNCC 
e nos demais documentos que atualmente regulam os caminhos da 
educação no país.
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POSFÁCIO

Em diferentes culturas por todo o globo, o tema dos ciclos é 
recorrente. Com frequência, o vemos utilizado para referir 

diferentes acontecimentos naturais, como as fases da lua e as estações 
do ano. Também é utilizado com referência a fenômenos orgânicos, e 
de forma mais subjetiva, às experiências que permeiam a vida. É nesse 
último caso, onde possivelmente encontramos seu significado mais 
belo. 

Através de uma sequência de vivências e aprendizados, sejam eles 
árduos ou suaves, alegres ou tristes, fáceis ou difíceis, nos transformamos. 
Nos enriquecemos com aquilo que aprendemos. Nos tornamos mais do 
que éramos, e, no entanto, continuamos sendo a mesma pessoa. Nos 
ciclos da vida, mesmo que se volte ao mesmo ponto de onde partimos, 
voltamos transformados pelas experiências da trajetória.

Pode-se, com a devida liberdade, dizer que o ofício da docência 
remonta a tal processo. Todo docente esteve um dia nos bancos 
escolares. Foi transformado pelas experiências que o processo de ensino-
aprendizagem proporcionou. Teve desenvolvidos conhecimentos e 
habilidades. Conheceu, compreendeu, analisou e aplicou. Sintetizou, 
praticou e escolheu.  Discutiu, criticou e debateu. Reuniu, ordenou e 
selecionou. Assim foi até o momento em que o aprendizado, ao menos 
formalmente, “terminou”. E um dia então, viu-se ele ou ela novamente 
de volta aos bancos escolares; contudo, desta vez, como professor ou 
professora. O lugar era o mesmo; a pessoa, ao menos na cédula de 
identidade, também; mas internamente, era muito mais do que já foi 
quando esteve ali antes. Este ponto marca o início de um novo ciclo, o 
da vida docente. 

Embora a tarefa principal nessa nova jornada seja a de 
ensinar, parte-se dela também sabendo que o aprendizado nunca 
cessa. A docência encerra em si mesma o estar sempre aberto a novas 
possibilidades de aprender. Quando um professor ou professora 
inicia sua carreira, o único aspecto que tem por certo é que novos 
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conhecimentos serão construídos dia-a-dia, através do próprio ofício, 
do campo das relações humanas e dos avanços do conhecimento. Mais 
do que isso, são necessários muita fibra e garra nessa jornada, a qual 
exige comprometimento que vai para muito além dos limites da sala 
de aula. 

E dentre as oportunidades de aprendizado que essa jornada 
proporciona, está o PARFOR, o qual por si só é emblemático: o docente 
faz-se novamente discente. Reinventa-se, aprende, compartilha, e vai 
muitas vezes até o limite de suas forças! É outro ciclo que exige mais 
da sua fibra, garra e força de vontade, em cujo final encontraremos 
um profissional muito mais capacitado e quiçá uma pessoa ainda mais 
amadurecida. 

Pois bem... Este livro carrega muitos desses ciclos! Mais do que 
páginas versando sobre a ciência de ensinar, são múltiplas experiências 
de vida reunidas. Aqui encontram-se histórias de vida de pessoas que 
acreditam que o ensino transforma, e fizeram das suas trajetórias 
exemplos vivos dessa crença. Esperamos que sua leitura tenha sido 
“com olhos de ver” e também com muito “sentir”, e que ao finalizar 
cada capítulo, ou mesmo a obra toda, você seja mais do que era quando 
o iniciou.

Boa caminhada! 

Regis Augusto Norbert Deuschle
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