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APRESENTAÇÃO
Há três décadas o Curso de Licenciatura em Pedagogia é ofertado pela
Universidade do Contestado no Campus Canoinhas. O processo formativo dos
acadêmicos articula de forma indissociável o ensino-pesquisa-extensão como
fundamento metodológico.
A pesquisa integra as ações de extensão universitária e prioriza projetos de
ação e intervenção na busca de soluções para os desafios educacionais,
possibilitando inovações na construção da cidadania, considerando a pluralidade e a
diversidade social e cultural dos contextos educacionais pesquisados.
Durante sua trajetória histórica o Curso de Pedagogia formou centenas de
alunos que integram o quadro de profissionais do Magistério e da Educação do
município de Canoinhas e região do Planalto Norte Catarinense. Atuam na Educação
Básica em escolas públicas e privadas e atendem as demandas da sociedade. A
composição ocorre na Gestão das Unidades Escolares, Administração e Supervisão
Escolar, Orientação Educacional, Coordenação Pedagógica e na sala de aula, com a
atuação nos níveis de Educação Infantil, Ensino Fundamental (1.º ao 5.º ano), no
apoio ao professor, atendendo alunos com dificuldades e ou, deficiências, turmas de
Jovens e Adultos (EJA), entre outras funções educacionais.
O curso de Licenciatura em Pedagogia se constitui em elemento indispensável
para o desenvolvimento e formação da base educacional, especialmente nos
primeiros anos de escolaridade que corresponde em grande parte do desenvolvimento
integral da criança. O acesso, a permanência e a conclusão com sucesso na
Educação é um dos fatores de desenvolvimento do capital humano, integrando-se ao
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) associado a

qualidade de vida dos

cidadãos. Não há desenvolvimento sustentável de uma sociedade sem Educação
Básica de qualidade e com equidade. O curso integrou o Programa Nacional de
Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) no ano de 2015. Parfor é uma
ação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 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, garantido a formação específica na área em que atuam em sala
de aula.
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No contexto desafiador da formação do professor pesquisador, da elaboração
e disseminação da pesquisa via Trabalho de Conclusão e Curso (TCC), é que o Curso
de Licenciatura em Pedagogia instituiu como registro final da formação acadêmica a
elaboração de um artigo científico com o objetivo de divulgar os resultados dos
estudos, novas alternativas e práticas pedagógicas que possam ser implementadas
na Educação Básica.
São 19 (dezenove) artigos elaborados por 29 (vinte e nove) acadêmicos da 8ª
fase/2020 com orientações dos professores do curso, resultados de pesquisas
desenvolvidas em escolas dos municípios de Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Major
Vieira, Papanduva e Três Barras, estado de Santa Catarina.
Agosto de 2020
Argos Gumbowsky
Rosimari de Fátima Cubas Blaka
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HISTÓRIA, PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL
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CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA: EVOLUÇÃO E CONTRIBUIÇÕES
PARA MUNICÍPIO DE CANOINHAS
Chaiana Gabriela Schatzmann1
Juliane de Almeida Bueno Cordeiro de Oliveira2
Argos Gumbowsky3
RESUMO
O presente artigo faz uma análise cronológica sobre a pedagogia no Brasil, em Santa
Catarina e no município de Canoinhas. Representa um extrato da pesquisa que
objetivou resgatar os impactos e as mudanças geradas na Educação do município de
Canoinhas, pelos egressos do curso de Pedagogia da Universidade do Contestado Campus Universitário de Canoinhas. Na construção do mesmo priorizou-se dois
objetivos específicos: b) descrever o origem e evolução do curso de Licenciatura em
Pedagogia na Universidade do Contestado – Campus Universitário de Canoinhas. b)
investigar a percepção sobre a contribuição do curso de Licenciatura em Pedagogia
para a educação no município de Canoinhas, junto aos atuais e ex-docentes, atuais e
ex-gestores do curso; atuais e ex-gestores do ensino municipal. A população
pesquisada foi composta por: 32 (trinta e dois) egressos, 07 (sete) coordenadores e
ex-coordenadores do curso de Pedagogia, 13 (treze) docentes e ex-docentes e 09
(nove) autoridades educacionais e ex-autoridades. Intregrou a pesquisa bibliográfica
e documental: TANURI (2000), LIBÂNIO (2005); ARAÚJO E OLIVEIRA (2019),
SCHEIBE (2007), dentre outros. Além desses autores foram utilizados documentos
como: Parecer CFE n.º 252/1969; Resolução CFE n.º 2/1969; Decreto Federal n.º
3.554/200; Resolução CNE/CP n.º 01/2002; Parecer CNE/CP n.º 5/2005; Resolução
CNE/CP n.º 2/2019. Os instrumentos de coleta de dados foram questionários e
entrevistas. Os procedimentos que foram utilizados na coleta de dados para a
formulação desta pesquisa foram: pesquisa bibliográfica; documental; histórica;
estudo de campo; e, estudo de caso. A pesquisa constatou que por vários períodos,
houve grande demanda e credibilidade por parte da comunidade regional. Também
houve melhorias no âmbito educacional, com a formação dos Pedagogos. Ao longo
dos 34 anos da Pedagogia em Canoinhas, a cidade ganhou muito, proporcionando
uma formação de qualidade aos acadêmicos.
Palavras-Chave: Curso de Pedagogia. Formação de Professores. Fundação das
Escolas do Planalto Norte Catarinense. Universidade do Contestado.

1Licenciatura

em Pedagogia, Universidade do Contestado, Campus Canoinhas. Santa Catarina.
Brasil. E-mail: chai.qdrs@gmail.com
2Licenciatura em Pedagogia, Universidade do Contestado, Campus Canoinhas. Santa Catarina.
Brasil. E-mail: julianecordeiro17@gmail.com
3 Doutor em Educação, Universidade do Contestado, Campus Canoinhas. Santa Catarina. Brasil. Email: argos@unc.br
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ABSTRACT
The present article makes a chronological analysis on pedagogy in Brazil, in Santa
Catarina and in the city of Canoinhas. It represents an extract from the research that
aimed at the rescuing the impacts and changes generated in Education in the
municipality of Canoinhas, by the graduates from the course in Pedagogy at
Universidade do Contestado – Canoinhas Campus. In its construction, two specific
objectives were prioritized: A) to describe Universidade do Contestado’s Pedagogy
course origin and evolution in Canoinhas. B) to investigate the perception of Pedagogy
Degree course’s contribution to education in the municipality of Canoinhas, with
current and former teachers, current and former managers; current and former city
education managers. The researched population was composed of: 32 (thirty-two)
graduates, 07 (seven) coordinators and former coordinators of the course in
Pedagogy, 13 (thirteen) teachers and former teachers and 09 (nine) authorities and
former authorities in education. Integrated bibliography and documentary research:
TANURI (2000), LIBÂNIO (2005); ARAÚJO E OLIVEIRA (2019), SCHEIBE (2007),
among others. In addition to these authors, documents such as: Decision CFE No.
252/1969; CFE Resolution No. 2/1969; Federal Decree No. 3,554/2000; CNE/CP
Resolution No. 01/2002; CNE/CP Decision No. 5/2005; CNE/CP Resolution No.
2/2019. The applied data collection instruments were questionnaires and interviews.
The procedures that were used to collect data for the formulation of this research were:
bibliographic research; documentaries; historical documents; field study; and, case
study. The survey found that during several periods there was great demand and
credibility on part of the regional community. There were also improvements in the
educational field, with the formation of Pedagogues. Over the 34 years of the course
in Pedagogy in Canoinhas, the city has gained a lot, providing quality training to
academics.
Keywords: Pedagogy Course. Teacher Training. Foundation of the Schools of
Planalto Norte Catarinense. Contestado University.
INTRODUÇÃO
Esse artigo prioriza conhecer a relevância do curso de licenciatura em
Pedagogia para o município de Canoinhas e região, sobretudo na formação de
professores.
Desde a década de 1980 o curso de Pedagogia da Universidade do Contestado
- Campus Universitário de Canoinhas vem contribuindo na formação de profissionais
para atuação na Educação Infantil, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e
também, como especialistas em Educação. Com o passar do tempo, notou-se a
diminuição na procura pelo curso e, então, tem-se levantado muito a questão sobre a
importância do pedagogo na escola. Qual sua função? Qual sua identidade? Sabe-se
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que este profissional desenvolve funções em duas vertentes divergentes: docentes e
não docentes, dentro e fora da sala de aula. A presente pesquisa não se preocupara
em responder tais questões, mas pretende ampliar o conhecimento sobre a história
do Curso Licenciatura em Pedagogia no município de Canoinhas.
Esta escrita se constitui em parcela de pesquisa desenvolvida com objetivo de
levantar informações sobre os impactos e mudanças gerados na Educação do
município de Canoinhas pelos formados pelo curso de Pedagogia da Universidade do
Contestado - Campus Universitário de Canoinhas, na percepção dos egressos e
autoridades educacionais locais. Resulta da consecução de dois objetivos específicos
do estudo: a) descrever o origem e evolução do curso de Licenciatura em Pedagogia
na Universidade do Contestado – Campus Universitário de Canoinhas. b) investigar
a percepção sobre a contribuição do curso de Licenciatura em Pedagogia para a
educação no município de Canoinhas, junto aos atuais e ex-docentes, atuais e exgestores do curso; atuais e ex-gestores do ensino municipal.
A formatura, há 30 anos, da primeira turma de Licenciatura em Pedagogia foi
um fato que motivou as pesquisadoras a desenvolver o estudo. Acrescenta-se
também a conclusão da última turma do curso na modalidade presencial em 2020.
Percebe-se a importância de um curso de qualidade para a preparação de
profissionais na área da Pedagogia que atuem nas áreas docentes e não docentes.
Com a formação de profissionais da Pedagogia qualificados, houve uma melhora
significativa no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Esse estudo é importante
para obter conhecimento sobre as contribuições do curso na práxis pedagógica dos
profissionais formados na Universidade do Contestado, no município de Canoinhas e
também para que futuras gerações conheçam como ocorreu a formação de
professores de nível superior durante três décadas.
REFERÊNCIAL TEÓRICO
O CURSO DE PEDAGOGIA: BREVE RETOMADA DE SUA TRAJETÓRIA NO
BRASIL
No século XIX, até a década de 1930, os professores, no Brasil, eram formados
pela Escola Normal. Em 1935 foi criado o primeiro Curso Superior de formação de
11
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professores, junto à Universidade do Distrito Federal. Em 1939, com a extinção da
Universidade do Distrito Federal (UDF) e com o Decreto da Lei n.º 1.190 de 04 de abril
de 1.939, foram traçadas as características do Curso de Pedagogia, a partir da
organização da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil e criado o
curso de Pedagogia, junto à Faculdades de Filosofia, Ciência e Letras, com três anos
de bacharelado e mais um ano que compreendia o curso de Didática para a formação
do professor. Então, em três anos se formava o bacharel, e no quarto ano (Curso de
Didática) era conferido o diploma de licenciado, no modelo 3+1. De acordo com
Scheibe e Durli (2011, p. 86):
[...] o curso de Pedagogia atendeu aos ditames de uma proposta universitária
profissionalizante. Sua instalação se deu com duas finalidades centrais:
formar técnicos em Educação para atuar junto à estrutura burocrática dos
sistemas de ensino, mediante a titulação de bacharel, alcançada após três
anos de estudos e para o exercício da docência no ensino secundário e
particularmente no normal, com o acréscimo de mais um ano de estudos
então denominados de Didática.

Em 1941 foi convocada pelo Governo Federal a I Conferência Nacional da
Educação, na qual se destacou a ausência de normas centrais que garantiam uma
base comum aos sistemas estaduais de formação de professores. Dessa forma a
comissão do Ensino Normal apresentou o parecer onde propunha a criação de normas
que, por intermédio de provas complementares ou estágios, garantissem, segundo
Tanuri (2000, p. 75):
Transferência de alunos entre os estabelecimentos oficiais de ensino normal
do mesmo tipo ou de tipo equivalente; b) o registro no Ministério de educação
dos diplomas dos atuais professores normalistas por escolas oficiais ou
reconhecidas a fim de adquirirem tais diplomas com validade para o exercício
da profissão em qualquer parte do território.

O curso de pedagogia permaneceu com o esquema 3+1 até o ano de 1961. O
parecer do Conselho Federal de Educação n.º 251/1962, de autoria do conselheiro
Valnir Chagas, elaborado em acolhimento à Lei Federal n.º 4.024/1961, estabeleceu
os conteúdos mínimos para o curso de Pedagogia – bacharelado. O Parecer citado
anteriormente reafirma a estrutura padrão dos cursos de licenciatura no formato 3+1,
proposta ao curso de Pedagogia, desde a sua regulamentação inicial por meio do
Decreto Lei n.º 1.190/1939.
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O curso de Pedagogia deixou de fazer parte das Faculdades de Filosofia em
1968, pela Lei Federal n.º 5.540. Diante disso, o mesmo passa a ser oferecido pelas
Faculdades de Educação, regulamentadas pelo Parecer CFE n.º 252/1969 e
Resolução CFE n.º 2/1969. Esses documentos estabeleciam as normas de seu
funcionamento em conformidade com os princípios da Lei n.º 5.540/1968. Em 11 de
abril de 1969 é aprovado o Parecer CFE n.º 252/1969 acompanhado da Resolução
CFE n.º 2/1969 de lavra do professor Valmir Chagas. Por consequência, extingue-se
o bacharel e fraciona-se o curso em habilitações em áreas: orientador educacional,
supervisor educacional, administrador escolar e inspetor de ensino. As habilitações
passaram a compor a parte final na estrutura do curso de Pedagogia, ao contrário do
formato anterior, composto por bacharelado e licenciatura. A vigência dessa estrutura
perdurou até a aprovação da Lei Federal n.º 9.394/1996, tendo portando, vigorado por
três décadas.
Na trajetória do curso de Pedagogia ocorreram eventos polêmicos como, por
exemplo, durante a ditadura militar, nas décadas de 1960, até início de 1980, quando
os professores e alunos organizaram movimentos para resistir às reformas num
contexto de luta contra o autoritarismo imposto pelo Regime Militar.
Em 1980 foi realizada a I Conferência Brasileira de Educação, constituindo-se
assim o Movimento Nacional pela Reformulação dos Cursos de Formação dos
Educadores. Essa, por sua vez, resultou em 1990 na criação da Associação Nacional
pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE). A mobilização a nível
nacional impactou nos rumos das discussões do Ministério da Educação (MEC).
Em 1981 foi produzido um documento pelo Comitê Pró-participação na
Reformulação dos Cursos de Pedagogia e Licenciatura - Regional de São Paulo, que
se tornou um marco, tendo o intuito de nortear os rumos dos trabalhos desenvolvidos.
Daí em diante, tendo como referência inicial, o material produzido em 1975, e rumo à
democratização, os educadores começaram a escrever sua própria história. Os anos
de 1980 e início de 1990 foram marcados por discussões sobre a formação
professores, não alterando em termos legais a estruturação definida no Parecer
252/69, que vigorou durante 27 anos.
A identidade do pedagogo começou a ser questionada novamente em 1996
com aprovação da Lei Federal n.º 9.394/96 que introduziu novos indicadores, visando
à formação de profissionais para educação básica. O artigo 62 da citada lei, introduziu
13
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os Institutos Superiores de Educação (ISE) como um dos locais possíveis, além das
universidades, de formação professores para atuar na Educação Básica. No artigo 63,
inciso I, inclui dentre as atribuições destes Institutos a manutenção do curso normal
superior para formação de docentes para Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino
Fundamental. Instaurou-se a possibilidade de formação pedagógica aos portadores
de diplomas, de qualquer nível superior, que quisessem se dedicar ao magistério na
Educação Básica (artigo 63, Inciso II). Essa lei contrariava o que estava sendo
discutido no momento, além dos movimentos não serem levadas em consideração.
(BRASIL, 1996). A Resolução CNE/CP 01, de 30 de setembro de 1999 no seu artigo
1.º orientou a criação dos Institutos Superiores de Educação. Para Bazzo (2004, p.
277) “[...] a criação dos Institutos Superiores de Educação, no contexto dessa lei,
significa um rebaixamento na hierarquia universitária com tudo o que isto implica em
perda de qualidade e mesmo de prestígio para a formação dos profissionais da
educação”.
Em 07 de agosto de 2000 o decreto federal n.º 3.554/2000, em seu artigo 1.º,
parágrafo

2.º,

estabeleceu

o

curso

normal

superior

como

espaço

preferencial destinada a formação de professores para o magistério na Educação
Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Em 18 de fevereiro de 2002, com
a publicação da Resolução CNE/CP n.º 01, instituiu-se as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a formação de professores da Educação Básica, em nível superior,
curso de licenciatura de graduação plena. As diretrizes curriculares nacionais do curso
de Pedagogia constantes do Parecer CNE/CP n.º 5/2005 foram homologadas em 20
dezembro de 2005. A começar de 2006 a identidade do curso de Pedagogia foi
pautada pela docência, implicando a licenciatura como identidade consequente do
pedagogo.
Por fim, a mais recente reforma para a Formação de Professores ocorreu em
20 de dezembro de 2019, pela Resolução CNE/CP n.º 2 que definiu as Diretrizes
Curriculares Nacionais, para a Formação Inicial de Professores para a Educação
Básica e institui a Base Nacional Comum, para a Formação Inicial de Professores da
Educação Básica a qual deve ser implementada em todas as modalidades dos cursos
e programas destinados à formação docente (BRASIL, 2019). O artigo 5.º da citada
resolução estabelece como fundamentos para formação de professores:
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I - a sólida formação básica, com conhecimento dos fundamentos científicos
e sociais de suas competências de trabalho; II - a associação entre as teorias
e as práticas pedagógicas; e III - o aproveitamento da formação e das
experiências anteriores, desenvolvidas em instituições de ensino, em outras
atividades docentes ou na área da Educação (BRASIL, 2019)

A Resolução atenta-se a formação inicial do professor e estabelece mudanças
nas matrizes curriculares as quais terão devem estar em consonância com a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), aprovada em 2017.
O CURSO DE PEDAGOGIA EM SANTA CATARINA
A criação do curso de pedagogia em Santa Catarina ocorreu na década de
1960, em duas instituições públicas de ensino superior: a Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC) e a Universidade do Desenvolvimento do estado de Santa
Catarina (UDESC), ambas localizada em Florianópolis. A instituição pioneira a ofertar
o curso com a autorização Federal foi a UFSC, em janeiro de 1960. Em março do
mesmo ano, iniciou-se o curso com oito alunos, mas seu reconhecimento só ocorreu
em 1975 pelo Parecer do CFE n.º 445, de 5 de fevereiro de 1975 e também pelo
decreto federal n.º 75.590, de 10 de abril de 1975. O objetivo do curso era formar
professores para o Ensino Médio e também para a docência na Escola Normal e
profissionais (bacharel) para desenvolverem atividades educacionais não docentes.
Na UDESC, o curso de Pedagogia teve início 1963, integrante da Faculdade
da Educação (FAED). Em março de 1964 iniciou a primeira turma de Curso de
Pedagogia da Faculdade de Educação, no período noturno no mesmo prédio do
Instituto Estadual de Educação (IEE). No ano de 1965 a Faculdade de Educação foi
desvinculada do Instituto Estadual de Educação e incorporada pela Universidade para
o Desenvolvimento de Estado de Santa Catarina (UDESC). Foi anexada à estrutura
da Faculdade de Educação da UDESC uma Escola Experimental de Aplicação, onde
o funcionamento iniciou em 1969, que mais tarde passou a ser Colégio Normal de
Aplicação, escola em nível de ensino médio, dirigida e administrada pelos alunos da
4.° fase do Curso de Pedagogia.
Após 1965, outros cursos de Pedagogia surgiram no estado de Santa Catarina,
como parte de uma política de expansão via processo de interiorização e privatização
do Ensino Superior. A autorização federal para os cursos de Pedagogia e Didática foi
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representativa, pois a autorização desses cursos marcou o início da expansão dos
mesmos pelo território catarinense.
MATERIAL E MÉTODOS
Os procedimentos que foram utilizados na coleta de dados para a formulação
dessa pesquisa foram: pesquisa bibliográfica, documental, histórica, estudo de
campo, e estudo de caso.
A pesquisa buscou descrever o origem e evolução do curso de Licenciatura em
Pedagogia na Universidade do Contestado – Campus Universitário de Canoinhas.
Priorizou dois objetivos específicos: descrever o origem e evolução do curso de
Licenciatura em Pedagogia na Universidade do Contestado – Campus Universitário
de Canoinhas. b) investigar a percepção sobre a contribuição do curso de Licenciatura
em Pedagogia para a educação no município de Canoinhas, junto aos atuais e exdocentes, atuais e ex-gestores do curso; atuais e ex-gestores do ensino municipal. A
população pesquisada foi composta por: 32 (trinta e dois) egressos, 07 (sete)
coordenadores e ex-coordenadores do curso de Pedagogia, 13 (treze) docentes e exdocentes e 09 (nove) autoridades educacionais e ex-autoridades. Os instrumentos de
coleta de dados foram questionários e entrevistas.
Para a realização desse trabalho, vários autores foram consultados, dentre
eles: TANURI (2000), LIBÂNIO (2005); ARAÚJO E OLIVEIRA (2019), SCHEIBE
(2007) e outros. Além desses autores foram utilizados documentos como: Parecer
CFE n.º 252/1969, Resolução CFE n.º 2/1969, Decreto Federal n.º 3.554/200,
Resolução CNE/CP n.º 01/2002, Parecer CNE/CP n.º 5/2005, Resolução CNE/CP n.º
2/2019, dentre outros que enriqueceram a reflexão e propiciaram maior entendimento
e fundamentação teórica acerca da temática.
Recorreu a investigação nos bancos de dados de produções acadêmicas nos
sites: http://scholar.google.com.br e http://www.scielo.org/php/index.php, sendo
possível identificar vários estudos no formato de artigos, comunicações, dissertações
e teses, relacionados à formação de professores no Brasil e no estado de Santa
Catarina.
Utilizou-se das ferramentas da pesquisa online (via e-mail, rede sociais e
disponibilizados links para aceso direto ao formulário).
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
A Universidade do Contestado – UnC, Campus Canoinhas, antes denominada
Fundação Universitária do Planalto Norte Catarinense – FUNPLOC, foi criada pelo
Poder Público Municipal em 7 de dezembro de 1970, pela lei municipal n.º 954. Seu
estatuto foi aprovado pelo Decreto 367 de 20 de dezembro de 1971. Iniciou suas
atividades com o curso de Administração em 07 de fevereiro de 1973 no Colégio
Sagrado Coração de Jesus. Até o ano de 1986 a FUNPLOC oferecia um curso de
graduação e dois cursos de nível técnico.
A FUNPLOC encaminhou ao Conselho Estadual de Educação de Santa
Catarina Projeto para a autorização de funcionamento do Curso no ano 1985.
A decisão pela implantação do curso ocorreu após pesquisas junto à
comunidade com o objetivo de saber qual seria a melhor opção de curso para a região.
Devido à carência de profissionais para atuar, no então, primário e especialidades,
optou-se pela Pedagogia. Aliás, segundo Mota (2019):
Então, o primeiro curso de Pedagogia do Município de Canoinhas foi
implantado no ano de 1985, na então Fundação das Escolas do Planalto
Norte Catarinense (FUNPLOC), atual Universidade do Contestado. No início
foi realizada uma pesquisa para a comunidade a fim de conhecer qual curso
seria bem aceito. Já havia certo interesse em trazer o curso para Canoinhas
pois, o município mais próximo da região que oferecia era União da Vitória na
Faculdade Estadual de Filosofia Ciências e Letras (FAFI). Na época, o curso
previsto para implantação era Educação Física, porém, visto a necessidade
de educadores na época, o curso foi mudado. O Curso contemplava quatro
habilitações: Orientador Educacional, Administrador Escolar, Supervisor
Escolar e Magistério para atuar em sala de aula.

Atendendo a Resolução n.º 10/84 em seu artigo 8.º, foi encaminhada pela
instituição a comprovação da efetivação do curso, a qual contemplava os seguintes
itens: a) organização Curricular e regime e duração do mesmo; b) qualificação e
regime de trabalho dos futuros integrantes dos corpos dirigente, técnico administrativo
e docente; c) número de vagas totais anuais e divisão de turmas e turnos; d)
organização departamental e administrativa; e) instalações físicas disponíveis para o
curso, equipamento e materiais didáticos existentes, e outros a serem oportunamente
adquiridos; f) planejamento econômico- financeiro do curso, com projeção trienal, com
destaque para o custo de anuidades e os níveis salariais do pessoal.
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Para a organização curricular, o proposto atendia aos termos da Resolução n.º
2/69, do Conselho Federal da Educação, que exigia dos cursos de licenciatura: a
matriz curricular para o Ciclo Básico era de 1.770 (mil e setecentos e setenta) horas;
Habilitação Específica 630 (seiscentos e trinta) horas; total parcial do curso 1770
horas (mil e setecentos e setenta). Educação Física 120 (cento e vinte) horas; Estudos
de Problemas Brasileiros 60 (sessenta) horas. Totalizando 2.580 (duas mil e
quinhentos e oitenta) horas, o geral para o curso.
Os Estágios Supervisionados dos acadêmicos eram realizados em escolas
estaduais, municipais e particulares através de convênios a serem efetuados pela
instituição. Cabe ressaltar que nas 7.ª e 8.ª fases do Curso eram reservados 04
créditos equivalentes a 60 (sessenta) horas para a realização de Seminários
referentes à Educação em geral, ou temas específicos para cada área de habilitação.
O projeto foi aceito pelo Conselho Estadual da Educação de Santa Catarina
com Base na Resolução n.º 10/84 e aprovação da Carta Consulta pelo Parecer n.º
289/85.
O curso de Pedagogia, com habilitações em Magistério das Matérias
Pedagógicas do 2.º grau, em Orientação Educacional, em Supervisão Escolar, e em
Administração Escolar, para exercício nas escolas de 1.º e 2.º graus, ministrado pela
Faculdade de Educação, mantida pela Fundação das Escolas do Planalto Norte
Catarinense (FUNPLOC), com sede na cidade de Canoinhas, estado de Santa
Catarina foi autorizado em 25 de junho 1985 pelo Decreto Federal n.º 92.178/1985 de
20 de dezembro de 1985.
O Curso de Pedagogia foi autorizado para oferta inicial de 90 (noventa) vagas
em dois ingressos anuais: um ingresso em março e outro em agosto. Quanto ao
regime e duração do curso, o mesmo funcionaria em regime semestral, e sua duração
total era de oito fases ou quatro anos, ministrado no período noturno. As habilitações
seriam oferecidas de acordo com a necessidade do mercado de trabalho desses
profissionais.
De início, a FUNPLOC disponibilizou cinco salas e posteriormente o número de
salas aumentou para nove. Também para uso dos acadêmicos do novo Curso, a
instituição oferecia um acervo com 4151 (quatro mil cento e cinquenta e um) títulos e
6059 (seis mil e cinquenta e nove) exemplares, dispostos na biblioteca que continha
115m2. De acordo com o documento de autorização para o Curso de Pedagogia,
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estava inserida no orçamento da Fundação, uma verba de três milhões e quinhentos
mil cruzeiros destinados a compra de materiais didáticos e aquisições de bibliografias
especializadas para o Curso. O planejamento econômico financeiro do curso se
apresentava como autossuficiente.
A FUNPLOC foi a primeira instituição a ofertar o curso de Licenciatura em
Pedagogia na região do Planalto Norte Catarinense. Outra instituição que obtinha o
curso era a FAFI, atual UNESPAR no Paraná. Mota (2019) afirma que “já havia certo
interesse em trazer o curso para Canoinhas, pois, o município mais próximo da região
que oferecia era União da Vitória, na Faculdade Estadual de Filosofia Ciências e
Letras (FAFI)”. A procura pelo curso era grande, interessados de diferentes municípios
procuravam cursar Pedagogia em Canoinhas.
Nota-se que o curso abrangia diversas áreas para atuação do profissional, “o
vestibular era disputadíssimo. Nas primeiras turmas de Pedagogia nós tivemos uma
disputa de 8x1 por vaga e sempre se mantinha nessa faixa” (MOTA, 2019).
Uma das dificuldades para a implantação do curso foi a carência de docentes
com titulação mínima de Pós-Graduado lato sensu. Para equacionar o problema a
FUNPLOC buscou apoio junto a UDESC. Essa, em 04 de dezembro de 1985,
autorizou a Faculdade de Educação da UDESC a manter entendimentos com a
FUNPLOC/Canoinhas, para realização de curso de Pós-Graduação. O curso
‘Especialização em Fundamentos da Educação’ teve início no ano de 1986 e dele
participou percentual significativo daqueles que viriam a compor o quadro docente do
curso em implantação. Tratou-se do primeiro curso de pós-graduação lato sensu em
educação ofertado no município de Canoinhas.
Por ocasião da elaboração e envio do projeto do projeto de criação do curso o
corpo dirigente e técnico- administrativo contemplava a seguinte equipe: Diretor da
Faculdade de Educação: Acácio Pereira; Vice-Diretora: Beatriz Ferreira Budant;
Coordenadora do Curso de Pedagogia: Avani Dittrich Jurgensen; Secretaria da
Faculdade de Educação Maria de Lourdes Pereira.
Após a implantação do curso, assumiu a coordenação do mesmo o Professor
Ederson Luiz Matos Mota que ocupou o cargo até o reconhecimento do mesmo. Nesse
período, o vestibular realizado no início de cada ano letivo previa ingresso para a
Habilitação em Magistério das Disciplinas Pedagógicas. No meio do semestre o
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ingresso ocorria para as habilitações Orientação Educacional; Supervisão Escolar e
Administração Escolar, sucessivamente.
O curso de Pedagogia assumiu contornos regionais. Segundo Mota (2020)
“Naquela época vinham alunos de todas as regiões, Monte Castelo, Rio Negrinho,
Mafra. Canoinhas enchia de ônibus para trazer os estudantes das cidades vizinhas.
Era bonito de ver a cidade cheia de ônibus que traziam os acadêmicos”.
A primeira turma colou grau em 07 de dezembro de 1989, tendo como nome
de turma o professor Lucio Toassi; patrono o professor Acácio Pereira; paraninfo o
professor Paulo Afonso Evangelista Vieira e homenageados: José Ribamar Sarney
(Presidente da República), Carlos Santana (Ministro da Educação e Cultura),
Professor Leoberto Weinert (Presidente da Fundação das Escolas do Planalto Norte),
Professor Ederson Luis Matos Mota (Diretor da Faculdade de Educação de
Canoinhas) Srta. Maria de Lourdes Pereira (Secretária da Faculdade de Educação de
Canoinhas).
Assim a primeira turma de egressos do curso de Pedagogia Habilitação em
Magistério das Disciplinas Pedagógicas da FUNPLOC foi integrada por: Adriana
Erhardt, Agnes Goretti Marko, Alcione Grobe Reppa, Ana Kohler, Argos Gumbowsky,
Brigida Lovatel Moreschi, Carmem Lucia Zabudowski, Cremilda Matilde de Lima,
Dalva Maria Woitexem Dreveck, João Leonel Antocheski, Ladi Gonçalves de Souza,
Márcia Eliane Witt, Maria Antonia Kuminek, Maria Arendartchuk, Maria José Munhoz,
Marilda Odilsa Herbst Mathioski, Maria Tereza Moreschi Feger Olsen, Marilin Bechel
Hones, Matilde Ribovski Koehler, Orli Terezinha de Oliveira, Raquel Aparecida Alves,
Rosana Augusta Wotroba Luders, Rosicler Jantsch Trevisani, Sylvia Maria de Miranda
da Silva.
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Figura 1 – Primeira Turma do Curso de Pedagogia - Habilitação em Magistério das Disciplinas
Pedagógicas - 1989

Fonte: Acervo pessoal de Argos Gumbowsky (1989).

Essa turma teve como docentes: Arnaldo Erwin Mews, Beatriz Ferreira Budant,
Ederson Luis Matos Mota, Edson Miguel, Fermina Casemira de Paula e Silva, Jussara
Soares Nolli, Leoni Alves Pereira, Lucio Toassi, Maria Benedita de Paula e Silva
Polomanei, Maria Goreti Rorhbacher, Maria José Pereira, Neiva Clarice Barcelos
Woiciechowski, Paulo Afonso Evangelista Vieira, Rita de Cassia Reitz, Roseli Tavares,
Rubem Azileu Carvalho da Silva, Rui Branco, Salvador de Maio Neto, Terezinha
Maleme Rosa, Zamir Kowalski Nogueira, Zilda Hatschbach Freitas.
A esse grupo de docentes, somaram-se dezenas de outros durante a existência
do curso. A maior parte dos entrevistados (docentes), sendo 53,8%, afirmou que a
sua primeira experiência em ministrar aulas no Ensino Superior foi no curso de
Pedagogia. Aqui, observa-se o perfil corajoso dos mestres, pois não se pode negar
que a tarefa de ‘ensinar a ensinar’ é árdua, a função social do docente além de nobre
é delicada, considerando a própria análise obtida por meio dos questionários.
Para Tozetto (2010), o professor necessita desenvolver competências de um
intelectual crítico, pois é indispensável “uma ação docente que contemple o ato de
educar em sua amplitude e complexidade. O profissional crítico faz escolhas
subsidiado no conhecimento científico, constrói seu conhecimento considerando a
diversidade social, cultural, econômica, humana”. Dessa forma, o ato de ensinar é
complexo e preparar um profissional docente crítico requer uma formação voltada
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para tal. Dos docentes entrevistados, 92,3% possuíam experiência no âmbito
educacional antes de lecionar no curso de Pedagogia.
No ano de 1990, com a conclusão da primeira turma no ano anterior, a
FUNPLOC solicitou o reconhecimento do curso, e, foi designado pelo MEC a
Comissão Verificadora, na data, integrada pelas professoras Gilda Moreira Weiss e
Leila Juliette Kaló e também por Edithe Martinha Perin. O curso, na época da visita da
Comissão, contava com 307 alunos matriculados, com uma turma para cada fase
letiva, e ministrado no período noturno.
Após a visita, a comissão foi favorável ao reconhecimento do Curso de
Pedagogia, porém, sugeriu algumas adequações conforme Alves & Gumbowsky
(2019, n.p.):
Dentre as principais recomendações constam: a necessidade de ampliação
do espaço físico, considerando que quando da implantação de todas as
turmas, no ano de 1988, haveria déficit de sala de aula; constatou-se que a
IES não possuía acervo bibliográfico especializado na área da Pedagogia,
muito embora houvesse o compromisso de aquisição das mesmas. Quanto a
ampliação do espaço físico a IES apresentara um planejamento de ampliação
do mesmo de modo a atender a implantação do curso; já quanto a aquisição
do acervo bibliográfico, consta do parecer que a Direção da mantenedora
disponibilizaria o valor de CR$6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil
cruzeiros). Importante também citar o convênio celebrado entre a FUNPLOC
e a UDESC para oferta do curso de especialização na área da Pedagogia
cujo objetivo era preparar quadro docente para atuação no curso pleiteado.

Por unanimidade, houve a aprovação do Projeto de Reconhecimento do Curso
pelo Conselho Federal da Educação, por meio do Parecer n.º 863/90 de 07 de
novembro de 1990. Seu reconhecimento ocorreu por meio da Portaria n.º 200 de 06
de fevereiro de 1991.
Ao longo de 34 anos de existência desde 1986 o curso foi coordenado pelos
seguintes docentes: Acácio Pereira; Ederson Luiz Matos Mota; Armindo José Longhi;
Roque Hennemann; Liliane Neppel; Maria Benedita de Paula e Silva Polomanei; Luiz
Alberto Brandes; Argos Gumbowsky e Rosimari de Fátima Cubas Blaka.
Em síntese o fim da segunda década do século XXI coincide também com o
encerramento das atividades do curso de licenciatura em Pedagogia na Universidade
do Contestado - Campus Canoinhas. No ano de 2018 concluíram o curso ingressantes
pelos processos seletivos tradicionais e que mantinham o curso mediante o
pagamento de mensalidades. No ano de 2020 conclui a última turma, sendo essa
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ofertada pelo Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica
(Parfor). Esse desestímulo pelas licenciaturas encontra respaldo no pensamento de
Aranha e Souza (2013, p.78) que já em 2013 expressavam a preocupação com a crise
das licenciaturas:
Ela combina ingredientes de natureza muito diversa, mas o elemento-chave
da sua explicação é o baixo valor do diploma de professor, sobretudo na
educação básica, tanto no mercado de bens econômicos (salário) quanto no
mercado de bens simbólicos (prestígio). Esse baixo valor do diploma
expressa uma terrível contradição: quanto mais expandimos a oferta do
ensino escolar, maior se revela nossa dificuldade de formar professores para
atendê-la. Quanto mais escolarizada se torna nossa sociedade, maior é a
sensação de que a escola não corresponde ao que esperamos dela no nosso
tempo.

Aliado aos fatores citados, não se pode deixar de registrar o maior interveniente
para o desaparecimento das licenciaturas presenciais: os cursos de licenciatura em
Pedagogia ministrados na modalidade a distância.
A contar da autorização até seu reconhecimento, o curso passou por
dificuldades como: a busca incessante pelo seu reconhecimento; profissionais para
lecionar; metodologias de ensino; projetos pedagógicos adequando-se às novas
circunstâncias legais e também àquelas ditadas pelas políticas educacionais de cada
tempo.
A organização Curricular mais recente, aprovada no ano de 2016, conta com
54 (cinquenta e quatro) disciplinas, ministradas em 8 (oito) fases letivas, a ser
integralizadas no mínimo de 4 (quatro) anos, no máximo 8 (oito) anos, perfazendo um
total de 214 (duzentos e quatorze) créditos, que correspondem a 3.210 (três mil e
duzentos e dez) horas, já computadas as horas de atividades complementares.
A modalidade de oferta também se adequou à dinâmica do mercado.
Originalmente ofertado de segunda a sexta-feira no período noturno, inovou a ser
ministrado em finais de semana e períodos concentrados nas férias escolares, sem
comprometer a qualidade do mesmo.
Quando inquiridos os egressos sobre os motivos da escolha por cursar
Pedagogia na FUNPLOC/UnC, têm-se as seguintes respostas:
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Gráfico 1 – Razões para a escolha pelo curso de pedagogia

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

De acordo com as respostas obtidas, a afinidade pela área da Educação foi
fator predominante para a escolha do curso. Com essa base é possível reafirmar a
influência da figura do professor na vida do sujeito, já que muito do que se é falado,
pensado e feito, é resultado do ambiente em que somos socializados, incluindo a
escola, de modo que nossos hábitos e o próprio desenvolvimento psicossocial sejam
esculpidos pelas instituições que se frequenta ao longo de nossa vida.
Esses ambientes (neste caso a escola e a figura do professor) têm a
responsabilidade de forjar a personalidade do sujeito. Nesse processo, de acordo com
Berger e Luckman (2009), há uma ‘interiorização da sociedade, da identidade e da
realidade. A socialização primária fornece a estrutura básica do processo de
socialização e influência a formação da socialização secundária’.
Para Bourdieu (2001b), o mundo social é produto e motivo de lutas simbólicas
pelo reconhecimento em que, entre outras disputas, os agentes lutam para impor
representação positiva de si. Sendo assim, podemos conectar esta afinidade dos
entrevistados pela área da Educação, com a vivência, experiência e estímulos
recebidos pelas instituições que os socializaram. A docência, como prática
estritamente humana não pode ser entendida como experiência fria, sem alma, em
que os sentimentos e as emoções, os desejos, os sonhos sejam reprimidos por uma
espécie de ditadura racionalista (FREIRE, 1989).
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Desse modo, não há como negar a frase clichê ouvida e pronunciada
cotidianamente de que ‘quem faz o que gosta, faz bem feito’. Exemplo disso é a
capacidade de um professor fazer seu educando entender a nobreza de sua função,
de modo que crie afinidade com a área e, futuramente, siga seus passos.
Para Libâneo (2005, p. 76). isso é possível ao considerar que:
A reflexão sobre a prática não resolve tudo, a experiência refletida não
resolve tudo. São necessárias estratégias, procedimentos, modos de fazer,
além de uma sólida cultura geral, que ajudam a melhor realizar o trabalho e
melhorar a capacidade reflexiva sobre o que e como mudar

Referente à análise da questão em pauta, percebe-se que a segunda resposta
com maior percentual diz respeito à exigência legal do curso para sua profissão.
Gráfico 2 – Opiniões sobre o grau de contribuição gerado pela criação do curso de Pedagogia na
Universidade do Contestado – UnC (então Fundação das Escolas do Planalto Norte Catarinense –
Funploc) para a melhoria da qualidade do ensino no município de Canoinhas- Coordenadores,
autoridades educacionais e docentes.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Observa-se que 100% dos coordenadores afirmaram que a contribuição foi
muito grande. Outros 66,7% das autoridades educacionais também consideram muito
grande a atuação do curso na melhoria da qualidade de ensino em Canoinhas e 69,2%
dos docentes consideram grande. Os percentuais são corroborados por depoimentos.
Afirma a Autoridade Educacional 1 que o curso propiciou “ preparação e capacitação
do docente que em curso presencial adquiriu conhecimentos didáticos, pedagógicos
e tecnológicos de ensino (sic). Para a Autoridade Educacional 2 o curso oportunizou
“maior conhecimento e aplicação de métodos atuais de acordo com o
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desenvolvimento mental, psicológico, social dos educandos. Em consequência
melhoria geral e integral da qualidade de ensino na Rede Municipal de Educação
(sic)”. Segundo a Autoridade Educacional 3”. A formação dos nossos professores, a
partir da Funploc foi responsável pela alteração do perfil profissional da Secretaria
Municipal de Educação (sic)”. Complementa a Autoridade Educacional 7:
Maior número de profissionais habilitados, com isso gerando: Renda melhor
ao profissional Melhor capacidade de trabalho melhorou o conhecimento
científico dos profissionais, gerando melhor desenvolvimento profissional.
Garantindo qualidade na Educação dos alunos Profissionais habilitados na
área de gestão administrativa, orientação e supervisão, garantindo a
qualidade de gerir uma escola, etc (sic).

É inquestionável que a qualificação dos professores gera melhoria da qualidade
do ensino. Para Araújo e Oliveira (2019, p. 6):
A qualidade dos professores constitui-se na condição necessária para operar
um sistema de educação adequado. A qualidade se define pelo nível
cognitivo dos futuros professores e pelo domínio dos conteúdos que ensina e
das pedagogias adequadas a esses conteúdos. A forma atabalhoada de
expansão do sistema educativo brasileiro, a ideologização exacerbada dos
cursos de pedagogia e das licenciaturas e a convicção de que “mais” é
sempre melhor contribuem para criar um quadro de professores com perfil
inadequado para suas funções.

A pesquisa se preocupou em conhecer o grau de preocupação do curso de
Pedagogia com a melhoria da qualidade do ensino da região, conforme pode ser
visualizado no gráfico a seguir.
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Gráfico 3 – Opiniões quanto ao grau de preocupação do curso de Pedagogia com a melhoria da
qualidade do ensino da região

Fontes: Dados da pesquisa (2019).

Em relação ao gráfico 4, 100% dos coordenadores e 66,7% das autoridades
educacionais responderam que a preocupação com a melhoria da qualidade de
ensino da região é muito grande. E os docentes marcaram 69,2% na opção Grande.
A criação do curso de Pedagogia teve na sua origem essa preocupação, visto
a necessidade da qualificação na formação de profissionais e para elevar os níveis
educacionais da região. Na visão da Autoridade Educacional 4:
A criação do nosso Curso de Pedagogia, veio da necessidade de qualificação
e de Elevação do nível educacional regional. Nasce com esta visão e para
suprir demanda da região. Durante estes anos se alicerça e imprime sua
identidade em todas as secretarias municipais da região e principalmente em
Canoinhas (sic).

Outros depoimentos se somam ao anterior. Para o Docente 6 “A qualidade na
educação tem vários fatores que a definem, porém a formação docente é sempre
preponderante (sic)”. O Coordenador 1 exemplifica que “O curso de pedagogia tem
como meta formar educadores com conhecimento teórico e prático. Desenvolver
metodologias inovadoras que favoreçam o ensino e a aprendizagem com qualidade”
(sic). Por fim o Docente 2 atribuiu ao curso de Pedagogia a competência de:
Oportunizar formação inicial a indivíduos para atuação na área da educação
contribuindo para qualidade; Elevar os índices de profissionais graduados
atuando na região; Promover melhorias nas práticas pedagógicas, elevando
os índices educacionais dos municípios da região; Promoção de pesquisas
com o objetivo de melhorias na qualidade de ensino; Desenvolvimento de
práticas pedagógicas alternativas (sic).
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Gráfico 4 – Opiniões e avaliação sobre o grau de interação entre o curso de Pedagogia e os gestores
da educação da região durante o período em que esteve ocupando o cargo de gestão da educação

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

O curso de Pedagogia sempre obteve parceria junto aos gestores educacionais
da região, oferecendo cursos de formação continuada, interações dos acadêmicos
com as escolas e Centros de Educação Infantil, visitas técnicas entre outras.
No ano de 2004, foi instaurado o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (Sinaes), que tem como objetivo a melhoria na qualidade da Educação
oferecida nos cursos de graduação em instituições de educação superior. A garantia
pelo padrão de qualidade na educação está prevista no artigo 206, inciso VII da
Constituição Federal de 1988.
O Sinaes é composto pela Avaliação de Cursos de Graduação, Avaliação
Institucional e também pelo Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
(ENADE), junto formam o tripé avaliativo que permite conhecer a qualidade dos cursos
oferecidos em instituições de educação superior do país.
As Instituições de Ensino Superior (IES) ao serem inseridas no Sistema Federal
de Ensino, devem primeiramente obter a autorização para funcionamento e
posteriormente o reconhecimento do curso ofertado. Depois do reconhecimento do
curso, a instituição é submetida ao processo avaliativo para a renovação do
reconhecimento para continuar a oferta do curso.
A renovação do reconhecimento do curso transcorre a partir de diversas
etapas, sendo uma delas a avaliação in loco, que resulta em um relatório desenvolvido
pela comissão de avaliadores em que constam averiguadas as informações
apresentadas pelo curso.
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O Curso de Licenciatura em Pedagogia passa periodicamente por avaliações
in loco, para renovação do reconhecimento do mesmo. Suas renovações aconteceram
em 2008 pelo Decreto Estadual n.º 1.893 DOE-SC e em 2014 pelo Decreto Estadual
n.º 1.967 DOE-SC. A última avaliação ocorreu nos dias 18 e 19 de maio de 2017,
quando apresentou a avaliação qualitativa das três dimensões que compõem o
instrumento de avaliação representada no quadro abaixo.
Quadro 1 – Resumo da Avaliação qualitativa das três dimensões
Dimensão 1
Organização Didático- Pedagógica
Dimensão 2
Corpo Docente
Dimensão 3
Infra- estrutura
Fonte: Relatório de Avaliação in loco.

Nota 3,43
Nota 4,60
Nota 4,17

A Comissão Avaliadora considerou o curso apto a continuar sua oferta e o
Conceito Geral da avaliação de 2017 alcançou a nota 4,00 cuja avaliação máxima
seria 5,0.
O ENADE como citado anteriormente, integra o SINAES e tem como objetivo,
avaliar a qualidade dos cursos de formação superior por meio de provas destinadas a
uma amostra de acadêmicos ingressantes e concluintes habilitados de cursos de
bacharelado e superiores de tecnologia. O ENADE não tem o intuito de avaliar o
desempenho do aluno, mas sim, conferir a qualidade do ensino repassado aos
mesmos, em relação aos conteúdos programáticos, suas habilidades e competências.
Na sequência evidencia-se os conceitos obtidos pelo curso desde a primeira
avaliação pelo ENADE.
Quadro 2 – Evolução dos conceitos do curso de Pedagogia nas avaliações externas (MEC) 2000 2017
ANO
ENADE
CPC
IDD
2017
3
4
4
2014
3
3
2011
2
3
2008
3
3
5
2005
2
1
Fonte: Brasil (2020).

Uma característica dos cursos de formação de professores é o predomínio do
gênero feminino. Do total de 32 egressos entrevistados, foi possível observar que com
relação ao gênero, a maioria, sendo 90, 30% (trinta por cento) é do perfil feminino.
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Este fenômeno está atrelado em nossa cultura, uma vez que segundo Kramer (2001,
p. 97):
As atividades do magistério infantil estão associadas ao papel sexual,
reprodutivo, desempenhado tradicionalmente pelas mulheres, caracterizando
situações que reproduzem o cotidiano, o trabalho doméstico de cuidados e
socialização infantil. As tarefas [...] têm aspecto afetivo e de obrigação moral.

O exercício da Pedagogia por homens é algo recente, considerando as
inovações presentes na legislação, em que se legitima nos próprios concursos
públicos, o direito constitucional que desconstrói toda e qualquer distinção de gênero,
em todas as áreas de trabalho, inclusive, na Educação Infantil. No entender de Sayão
(2005, p. 16):
Quando maior o envolvimento de homens na Educação Infantil, aumentará a
opção de carreira para eles contribuindo para que se desfizesse a imagem
de que esta etapa da Educação Básica é um trabalho apenas para mulheres
alterando, dessa maneira, a imagem da profissão e quem sabe melhorando,
significativamente os salários e o status da carreira.

Por outro lado, para Silva (2020, p. 158):
O professor de sexo masculino, principalmente o que atua junto às crianças,
gera muitos pensamentos dúbios, questionamentos dos pais, da sociedade,
do corpo docente escolar e causa tensões, conflitos e reflexões. O homem
como pedagogo é um profissional no mercado de trabalho – escola, que está
no foco dos julgamentos preconceituosos que a todo o momento põe em
dúvida sua capacidade, seriedade e até mesmo sua sexualidade. A questão
do preconceito por parte da escola e de famílias também trazem realidades à
prática docente de professores homens, que em todo momento tem seu
trabalho desvalorizado e construções que envolvam a comunidade escolar. A
identidade dos homens como pedagogo é posta em contrariedade devido à
norma de gênero que é imposta pela sociedade, tendo este que responder a
algumas expectativas impostas, para que não seja chamado de homossexual
ou pedófilo.

Com a luta na tentativa de romper os preconceitos socioculturais decorrente da
profissão, sem prejudicar seus trabalhos e os demais indivíduos envolvidos no
processo, o cenário vai aos poucos mudando, e a figura masculina vai conquistando
seu espaço na área da Pedagogia.
Dos 90 entrevistados, 30% tiveram o curso de Pedagogia como primeira
formação. No que diz respeito a esse item, pode-se considerar duas questões: a
primeira, o fato de que, por ser o professor a primeira figura exemplo da criança,
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muitos levam o sonho de se tornarem educadores adiante, a ponto de concretizarem
o ideal.
Em um primeiro momento, a criança recebe e transmite afeto em torno da
relação familiar. Durante sua socialização e desenvolvimento, o educador começa a
fazer parte desse processo de afetividade na infância, por meio da relação de ensino
e aprendizagem escolar. De acordo Fernandez (1991, p. 47-52):
Para aprender, necessitam-se dois personagens (ensinante e aprendente) e
um vínculo que se estabelece entre ambos. [...] Não aprendemos de qualquer
um, aprendemos daquele a quem outorgamos confiança e direito de ensinar.
Com isso, [fica esclarecido] que toda aprendizagem está impregnada de
afetividade, já que ocorre a partir das interações sociais, num processo.
Pensando, especificamente, na aprendizagem escolar, a trama que se tece
entre alunos, professores, psicopedagogos, conteúdo escolar, livros, escrita,
[não] acontece puramente no campo cognitivo. Existe uma base afetiva
permeando essas relações.

Ao serem questionados se o curso de Pedagogia foi o primeiro curso superior
concluído, 90,3% dos entrevistados responderam que ‘sim’. A Pedagogia foi a primeira
graduação concluída. Essa pode ser a consequência de que jovens recém-saídos do
Ensino Médio, que fazem suas análises sobre a carência de profissionais nessas
áreas ou que tenham vigor para dar seu melhor e se tornar um bom educador e, até
mesmo, pessoas mais longevas que recorrem à graduação posteriormente, e se
encaixam nessa porcentagem majoritária, que inclui a Pedagogia como primeira
opção de formação.
Gráfico 5 – Conceito atribuído ao curso de Pedagogia pelos egressos do curso

Fonte: Dados da pesquisa (2019).
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O conceito atribuído ao curso de Pedagogia pelos egressos ficou entre bom e
ótimo. Esse conceito pode estar relacionado com os bons profissionais que ocuparam
as vagas de docentes do curso. Pois, em outra questão, foi possível notar os quão
comprometidos e preocupados estavam com a formação do futuro pedagogo.
Analisando as respostas obtidas, lemos que: “Porque é um campo de trabalho
relacionado com a minha prática pedagógica; oportunidade de contribuir na formação
dos futuros professores da rede de ensino; obter experiência de atuação no Ensino
Superior (sic)” (Docente 2).
A mesma questão foi aplicada aos docentes, as respostas obtidas foram: 46,2%
consideravam o curso ótimo e 46,2% por cento, bom. Porém, 7,7% consideravam o
curso muito ruim. Atribuir os dados de satisfação dos professores e dos egressos
revelam um curso de sucesso.
Docentes preparados e bem qualificados usam de atributos diversificados a fim
de ministrar diferentes tipos de aulas. Interagindo com o aluno, fazendo com que o
mesmo se interesse a cada dia e permaneça até a conclusão do mesmo. Isso contribui
para uma graduação de sucesso e de profissionais plausíveis.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A implantação o curso ocorreu por meio de pesquisas, nas quais se percebeu
a pouca demanda de profissionais na área da Educação. O Curso de Pedagogia da
UnC, veio se desenvolvendo ao longo do tempo e, por vários períodos, notou-se a
grande procura e credibilidade por parte da comunidade regional. Diante disso, o
mesmo trouxe à Canoinhas desenvolvimento econômico, social e cultural por meio de
investimentos, vinda de acadêmicos de cidades vizinhas e outros estados. Também
foi possível resgatar informações a respeito da formação dos primeiros egressos do
curso por intermédio dos questionários e fazer uma análise sobre as metodologias
utilizadas pelos docentes das primeiras turmas e também nas mais recentes.
Ao longo dos 34 anos da Pedagogia em Canoinhas, a cidade ganhou muito,
proporcionando uma formação de qualidade aos acadêmicos, que repassam as
aprendizagens adquiridas durante o curso trabalhando junto à comunidade, por meio
dos projetos de extensão, oficinas e parcerias com instituições filantrópicas.
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Mostrando a preocupação com o desenvolvimento social da região e tirando a imagem
de que o pedagogo só pode trabalhar em ambientes escolares
Concluiu-se nesse trabalho que os diferentes níveis de práticas pedagógicas
exigem uma série de metodologias diversificadas para o exercício profissional. A
pesquisa constatou que houve melhorias no âmbito educacional, com a formação dos
Pedagogos. Esses dados foram analisados a partir dos resultados do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica. Também, grande parte dos egressos, que
responderam o formulário, atua na área como: gestor, administrador, orientador
escolar, pedagogo, professor regente, bem como professor de Educação Especial.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE
CANOINHAS
Érica Daiana Máximo4
Argos Gumbowsky5
RESUMO
O presente artigo é resultante da pesquisa que investigou a concepção dos
profissionais da Educação que atuam na rede pública municipal de ensino de
Canoinhas acerca da gestão democrática nas escolas. A gestão escolar democrática
tem sua importância e deve ser implementada em todo Brasil, assegurada pela: a)
Constituição Federal de 1988; b) Lei Federal n. 9.394/96 de 20 de dezembro de 1996
(LDB) e, d) Lei Federal n 13.005, de 25 de junho de 2014 que aprovou o Plano
Nacional de Educação (PNE). Complementam essas normas jurídicas citadas: a) a
Constituição do Estado de Santa Catarina de 1989; b) a Lei Estadual n. 170; c) a Lei
Orgânica do município de Canoinhas de 1989, d) a Lei Municipal n. 4851 de 14 de
novembro de 2011 que dispõe sobre o sistema municipal de ensino do município de
Canoinhas. A metodologia adotada se respaldou na pesquisa aplicada, exploratória,
descritiva, bibliográfica; documental; de campo e quali-quantitativa. A população foi
constituída por 415 profissionais da educação. Desse total compuseram a
amostragem 93 profissionais escolhidos por amostragem aleatória simples. O estudo
foi realizado nas escolas de Ensino Fundamental da rede pública municipal de ensino
Canoinhas, estado de Santa Catarina. O instrumento de coleta de dados foi o
questionário composto por questões abertas e fechadas organizado na ferramenta
online (google forms). Utilizou-se da escala de Likert. A distribuição do mesmo ocorreu
por e-mail e pelo aplicativo Whatsapp. Os resultados evidenciam que os profissionais
concebem a gestão das escolas da rede pública municipal de Canoinhas distante dos
princípios definidos pela legislação educacional vigente e princípios apresentados
pelos autores pesquisados. Os mecanismos de gestão democrática se consolidaram
parcialmente até meados do século XXI na rede pesquisada. Também se revelou que
os pesquisados consideram relevante implantar mecanismos que propiciam a eleição
direta de diretores escolares. Por fim, deve-se promover a democracia no ambiente
escolar, por meio da participação comunitária que tenha com objetivo a qualidade da
Educação.
Palavras-Chave: Gestão escolar. Gestão democrática da escola. Eleição do diretor.
Participação democrática. Canoinhas.
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ABSTRACT
This article is the result of research that investigated the conception of education
professionals who work in the municipal public school system in Canoinhas about
democratic management in schools. The specific objectives were: a) to investigate the
participation mechanisms of the community of each school, considering current
educational legislation; b) identify school management practices; c) verify how
democratic management is expressed in legislation; d) apprehend how the school
principal is chosen by the school community. The adopted methodology was supported
by applied, exploratory, descriptive, bibliographic research; documentary; field and
quali-quantitative. The population consisted of 415 education professionals. Of this
total, 93 professionals were chosen, chosen by simple random sampling. The study
was carried out in elementary schools in the municipal public network of Canoinhas,
state of Santa Catarina. The data collection instrument was the questionnaire
composed of open and closed questions organized in the online tool (google forms).
The Likert scale was used. The distribution of the same occurred by email and the
whatsapp application. The results show that the professionals conceive the
management of the public schools of the Municipality of Canoinhas, far from the
principles defined by the current educational legislation and principles presented by
the researched authors. The mechanisms of democratic management were partially
consolidated until the middle of the 21st century in the researched network. It was also
revealed that the respondents consider it relevant to implement mechanisms that allow
the direct election of school principals. Finally, democracy in the school environment
must be promoted through community participation that aims at the quality of
education.
Keywords: School management. Democratic school management. Election of the
director. Democratic participation. Canoinhas.
INTRODUÇÃO
A gestão democrática, na escola pública, apresenta-se em processo de
construção social, enfrenta desafios e busca renovar a participação na escola. É
importante a cooperação de todos os envolvidos no cotidiano escolar: professores,
estudantes, funcionários técnico-administrativos, pais ou responsáveis, pessoas que
participam de projetos na escola, e toda a comunidade ao entorno. Os princípios da
gestão

democrática são:

participação, pluralismo de

ideias,

autonomia

e

transparência. A gestão no espaço da escola implica em constante diálogo, aliado ao
investimento em autoestima da equipe que atua na instituição escolar. Essas
competências, aliadas a boas práticas pedagógicas corroboram para o alcance do
sucesso educacional quando se trata de gestão escolar.
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A gestão escolar democrática tem sua importância e deve ser implementada
em todo Brasil, assegurada pela: a) Constituição Federal de 1988; b) Lei Federal n.º
9.394/96 de 20 de dezembro de 1996 (LDB) e, d) Lei Federal n.º 13.005, de 25 de
junho de 2014 que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE). Complementam
estas normas jurídicas citadas: a) a Constituição do Estado de Santa Catarina de
1989; b) a Lei Estadual n.º 170; c) a Lei Orgânica do município de Canoinhas de 1989,
d) a Lei Municipal n.º 4851 de 14 de novembro de 2011 que dispõe sobre o sistema
municipal de ensino do município de Canoinhas. Complementam o arcabouço legal o
Plano Estadual de Educação e o Plano Municipal de Educação.
O objetivo geral dessa investigação está relacionado à ação de pesquisar a
concepção dos profissionais da educação que atuam na rede pública municipal de
ensino de Canoinhas, acerca da gestão democrática nas escolas.
É importante o conhecimento teórico adquirido sobre os conceitos e princípios
da gestão democrática, para compreender a realidade educacional, relacionando
teoria e prática. A pesquisa analisa o conhecimento em torno da temática, relaciona
propostas inovadoras dos autores a fim de sugerir sua aplicabilidade nas escolas da
rede municipal de ensino. Diante disso, enquanto relevância acadêmica, percebe-se
a carência de estudos mais aprofundados sobre o tema, considerando as
peculiaridades do município de Canoinhas.
Portanto, a gestão democrática na escola pública se apresenta como uma
estratégia para motivar a comunidade escolar, dentro e fora do ambiente, refletida no
cotidiano com os alunos e na organização como um todo. A participação nos
processos decisórios da organização depende de uma gestão que esteja receptiva a
esses princípios, aberta às novas possibilidades e indagações. A gestão escolar
participativa representa a possibilidade dos profissionais da Educação e comunidade
participarem mais ativamente da escola, tomando parte nas decisões que definem os
rumos da mesma. Então, o problema dessa pesquisa, analisa: Qual a avaliação dos
profissionais da educação que atuam na rede pública municipal de ensino de
Canoinhas acerca da gestão democrática nas escolas?
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REFERENCIAL TEÓRICO
GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA NO ARCABOUÇO CONSTITUCIONAL
BRASILEIRO, CATARINENSE E NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE
CANOINHAS
A obrigatoriedade da gestão democrática nas escolas, legalmente se deu na
Constituição Federal de 1988, artigo 206, inciso VI, consequente processo de
descentralização da administração pública e gestão escolar. A constituição define a
gestão democrática como um princípio a ser adotado para a Educação brasileira como
condição de um ensino de qualidade. Portanto, democracia remete à participação de
todos os envolvidos no processo, alunos, professores, família e direção. A
comunidade escolar se torna ativa e a escola autônoma em seu processo de educar,
de acordo com os princípios constitucionais. De tal modo, todos possuem o direito
garantido pela constituição de participação, como destaca Paro (2008, p. 17):
A participação da comunidade na escola, como todo processo democrático,
é um caminho que se faz ao caminhar, o que não elimina a necessidade de
se refletir previamente a respeito dos obstáculos e potencialidades que a
realidade apresenta para a ação.

A Lei Orgânica do município de Canoinhas (1989) estabelece no artigo 139
referente aos princípios sob os quais o ensino deve ser ministrado, no inciso V: “gestão
democrática do ensino público, na forma da lei”.
De acordo com Bobbio (2002), o conceito de Educação necessita estar
intensamente conectada ao de autonomia, que perpassa pelos ideais de cidadania e
democracia. A Educação não promove de forma efetiva a democracia, a não ser que
igualmente vivencie a democracia em seu cotidiano. Logo, é conflitante ensinar
democracia em unidades de ensino que adotam modelos autoritários e conservadores
de gestão.
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A GESTÃO DEMOCRÁTICA NA LEI FEDERAL N.º 9.394/1996 - LEI DE
DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (LDB) E SUAS SUBSIDIÁRIAS
A gestão democrática é garantida pela Lei Federal n.º 9.394/96, artigo 3.º,
inciso VIII, a ser executada pelos sistemas de ensino do país. Porém, não foram
definidas regulamentações claras e específicas na mencionada lei para a efetivação
da gestão democrática, dessa maneira, vem sendo aplicada de diferentes formas no
Brasil. As discussões acerca da gestão democrática e de sua efetivação entram em
controvérsia com o habitual vivenciado na escola, considerando a cultura do
autoritarismo administrativo e o trajeto sócio histórico da sociedade Brasileira. Cury
(2005), afirma que no estado democrático de direito o cidadão deseja ser ouvido, não
ser meramente um executor sem presença nas tomadas de decisões. Para Luck
(2006) a gestão deve ser negociada, participativa, reflexiva, necessita de debate sobre
os objetivos e prioridades das unidades escolares. Ferreira (2004, p. 305) afirma:
A gestão democrática da educação é hoje um valor já consagrado no Brasil
e no mundo, embora, ainda não totalmente compreendido e incorporado à
prática educacional brasileira e mundial. É indubitável sua importância como
um recurso de participação humana e de formação para a cidadania, é
indubitável sua necessidade para a construção e uma sociedade mais justa
e igualitária. É indubitável sua importância como fonte de humanização.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) tem com princípio, fortalecer os
ideais democráticos e oportunizar práticas de gestão participativa, promovendo o
fortalecimento dos órgãos colegiados e conselhos de escola na rede pública de
ensino.
A GESTÃO DEMOCRÁTICA NOS PLANOS: NACIONAL, ESTADUAL (SC) E
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CANOINHAS)
Os Planos Nacionais, Estaduais e Municipais de Educação foram aprovados
pela Lei Federal n.º 13.005, de 25 de junho de 2014 com vigência de 10 anos (2014 2024). Estabelece a meta 19 (BRASIL, 2014)
Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão
democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e
40
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desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das
escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto.

Os Planos estabelecem também estratégias para consolidação da gestão
democrática na escola pública com o objetivo de fortalecer a democracia no ambiente
escolar. Inclui também, promover esforços em articulação com estados e municípios
para a efetivação da gestão democrática. Para assegurar a aplicabilidade dos planos
foram elaboradas estratégias que facilitam de forma prática a sua execução.
Nas estratégias se encontram ações, de acordo com Silva & Cardoso (2016),
fundamentais como estímulo financeiro aos estados que atenderem ao que assevera
a legislação como: expansão e formação dos órgãos colegiados com participação
comunitária; construção de ambientes que promovam debate e reflexões, incluindo o
acompanhamento e controle da

execução; participação da comunidade na

elaboração do projeto político pedagógico, também no provimento do cargo de diretor
escolar e principalmente a ampliação da autonomia pedagógica e administrativa das
escolas. Como descrito por Neves (1995, p. 99).
[...] um exercício de democratização de um espaço público: é delegar ao
diretor e aos demais agentes pedagógicos a possibilidade de dar respostas
ao cidadão (aluno e responsável) a quem servem, em vez de encaminhá-lo
para órgãos centrais distantes onde ele não é conhecido e, muitas vezes,
sequer atendido. A autonomia coloca na escola a responsabilidade de prestar
contas do que faz ou deixa de fazer, sem repassar para outro setor essa
tarefa e, ao aproximar escola e famílias, é capaz de permitir uma participação
realmente efetiva da comunidade, o que caracteriza como uma categoria
eminentemente democrática.

Com base no estudo dos planos é possível compreender como eles abrangem
as concepções de gestão escolar, referem-se à gestão escolar por meio dos enfoques
e princípios educacionais, incluindo modelos de gestão educacional pautados na
democracia. Ao que se refere à consolidação da gestão democrática nas escolas
públicas, os planos trazem referências práticas que servem de base para os estados
e os municípios, porém permite que as redes de ensino estaduais e municipais
elaborem seus próprios planos considerando seu cenário, desde que respeitem os
princípios abordados no âmbito nacional. Possui a finalidade e promover valores e
práticas de gestão democrática para ampliar a participação comunitária na escola e
contribuir para a melhoria na qualidade da Educação.
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O PAPEL DO GESTOR ESCOLAR, LIDERANÇA, AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
INTERNA E PLANO DE GESTÃO ESCOLAR
A atribuição dos gestores escolares se dá por meio da coordenação e
orientação da equipe, com o intuito de promover a interação do grupo, com base em
um objetivo comum. Desse modo, sobretudo considera também a identidade da
equipe, partindo de padrões de conduta, compartilhados coletivamente. De acordo
com Mourão Sá (2012, p. 260) “[...] a função do diretor é projetar e planejar, prover
meios e recursos, prever tempos, avaliar. Mas, acima de tudo significa formar e liderar
equipes, sensibilizar pessoas, mobilizá-las para objetivos comuns [...]”.
É essencial que o diretor escolar assuma uma postura democrática por meio
do compartilhamento de ideias e projetos, executados de forma coletiva. A
transformação de ideias no sentido democrático participativo, principalmente nas
atividades cotidianas. A estrutura organizacional e o desempenho dos funcionários
ficam sob a responsabilidade da gestão escolar, porém de acordo com os novos
modelos a equipe de gestão não deve estar voltada apenas para aspectos
administrativos. Deve haver uma compreensão macro, incluindo as questões
pedagógicas e as e relações interpessoais, efetuada assim uma gestão de liderança.
De acordo com Vasconcellos (2009, p. 63):
É muito importante que a liderança esteja permanentemente, atenda tanto
com o cenário externo, como o cenário interno da organização. O cenário
interfere positiva ou negativamente na organização como um todo. As ações
pró ativas significam a tomada de decisões do gestor, antes que os problemas
ocorram, a liderança percebe as tensões antes que elas se explicitem
contaminando o ambiente organizacional.

A postura de liderança enquanto característica de comportamento, remete ao
exercer influências sobre os demais. Mourão e Sá (2012, p.86), enfatizam que: “A
influência é uma força psicológica, uma decorrência da interação entre pessoas, em
que uma age de maneira a modificar o comportamento das outras de maneira
intencional”.
A avaliação institucional interna, segundo Vasconcellos (2009) é uma etapa
importante nos sistemas organizacionais, para que haja correção das práticas
educativas e as dificuldades sejam superadas. Apresenta-se como um instrumento
democrático porque possibilita conhecer o que pensam os diferentes segmentos, suas
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opiniões e anseios, pontos fortes e fracos da instituição escolar e da própria gestão.
Ao apresentar uma visão complementar sobre a avaliação institucional, denomina de
autoavaliação, Brandalise (2010, p.6) afirma que:
A autoavaliação da escola é aquela em que o processo é conduzido e
realizado por membros da comunidade educativa. Pode ser definida como
uma análise sistemática da escola com vistas a identificar os seus pontos
fortes e fracos, e a possibilitar a elaboração de planos de intervenção e
melhorias. Frequentemente é realizada tendo como motivação principal o
acompanhamento do projeto pedagógico da escola, no quadro de uma
dinâmica de desenvolvimento organizacional e institucional. A avaliação
inserida nas várias ações desenvolvidas na escola se coloca como mediadora
do crescimento da comunidade escolar

Conforme Aquilar (1994), prática da gestão escolar está relacionada à
autoavaliação institucional por promover o autoconhecimento e autocontrole. Atua
como suporte do planejamento estratégico influenciando, dessa forma, na tomada de
decisões da gestão escolar. Ao considerar a colaboração comunitária no processo de
avaliação interna, principalmente na entrevista, e elaboração e divulgação dos
resultados aplica-se os princípios da gestão democrática como participação,
transparência ampliando a confiança na unidade de ensino
As instituições de ensino necessitam do plano de gestão escolar, para alinhar
suas ações e procedimentos administrativos à qualidade do ensino. Não se trata
somente de um documento, no qual são registradas informações e sim um plano com
metas e estratégias a serem alcançadas pela equipe de gestão escolar. A importância
de acompanhar e revisar o plano de gestão de forma coletiva se dá no sentido que
permite avaliar se as estratégias aplicadas estão contribuindo para que as metas e
objetivos.
O gestor escolar tem que se conscientizar de que ele, sozinho, não pode
administrar todos os problemas da escola. O caminho é a descentralização,
isto é, o compartilhamento de responsabilidades com alunos, pais,
professores e funcionários. Isso na maioria das vezes, decorre do fato de o
gestor centralizar tudo, não compartilhar as responsabilidades com os
diversos atores da comunidade escolar. Na prática, entretanto, o que se dá é
a mera rotinização e burocratização das atividades no interior da escola, e
que nada contribui para a busca de maior eficiência na realização de seu fim
educativo. (PARO, 2008, p.130).

A socialização do plano de gestão é um fator relevante para uma gestão que
priorize caminhos imprescindíveis para garantir uma organização com dimensões
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pedagógicas, física, e financeiras, atuando de forma cooperativa na construção de
uma gestão efetivamente democrática. “Um plano de ação isolado é um mero
documento, por melhor que tenha sido o processo de análise e estruturação das
ações. O que promove resultados é a ação disciplinada de todos os envolvidos,
liderada por pessoas inspiradoras e apoiadoras” (CHAVES; MURICI, 2013 p. 95).
Quadro 1 – Gestão democrática da escola pública: concepções e implicações legais e operacionais
Papel do Gestor
É essencial que o diretor escolar assuma uma postura democrática através
Escolar
do compartilhamento de ideias e projetos executados de forma coletiva.
O líder é aquele que além de dirigir uma instituição, desperta o valor da
Liderança
coletividade e do trabalho em equipe.
Apresenta-se como um instrumento democrático, porque possibilita conhecer
Avaliação
o que pensam os diferentes segmentos, suas opiniões e anseios, pontos
Institucional
fortes e fracos. Assim, permite a gestão escolar planejar condições para
Interna
melhorias de desempenho.
A socialização do Plano de Gestão Escolar é um fator importante para uma
Plano de Gestão
gestão que priorize a democracia. Para garantir uma gestão com as
Escolar
dimensões físicas, financeiras e pedagógicas adequadas e alinhadas aos
princípios da democracia.
Fonte: Elaborado pelos autores (2020)

DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR: MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO
E AUTONOMIA DA UNIDADE ESCOLAR
Autonomia da Gestão Financeira
A descentralização dos processos administrativos, torna-se um fator agravante
na medida que não cumpre sua função e acaba por gerar escassez de recursos
financeiros. O ideal propagado de parceria entre escola e comunidade como forma de
autonomia e captação de recursos, serve em certa medida para economizar recursos
financeiros que são insuficientemente oferecidos pelo poder público. É incontestável
que escolas, cujos usuários possuem condição financeira equilibrada, arrecadam mais
recursos provenientes da ação comunitária, em comparação àquelas que se localizam
em comunidades carentes. Este sistema não é equalizador, não permite oportunidade
iguais para todos.
A partir da realidade escolar se pode verificar a precariedade de suprimentos e
recursos financeiros, dever esse do estado. Nesse sentido não é necessariamente a
falta de teorias e estudos em relação à gestão democrática, que prejudica seriamente
a qualidade do ensino, mas sim a falta de recursos. Como relata Paro (1996), o gestor
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durante sua prática, mantém sua atenção nos aspectos físicos e estruturais das
escolas, como troca de lâmpadas, concertos de torneiras e aspectos gerais dos
prédios, restando pouco tempo para dedicar a aspectos pedagógicos, que são o foco
da Educação e que realmente trazem benefícios à aprendizagem. Outro ensinamento
de Paro (2000, p.107) é que:
[...] num e noutro caso e, o diretor vê-se envolvido com as carências da escola
e reage a elas, procurando supri-las de forma desvinculada da ação dos
usuários, que são mais diretamente interessados na qualidade do ensino
oferecido. O estado responde a isso, por um lado, negando o provimento dos
recursos e das condições favoráveis, por outro reduzindo o problema a uma
questão meramente técnica, jogando a culpa, ou na inépcia administrativa do
diretor, ou na incapacidade do corpo docente.

Igualmente, ainda no contexto democrático, faz-se necessário ter um trato com
seriedade quanto aos recursos financeiros que chegam até as escolas públicas. É
essencial ter bom aproveitamento dos recursos que são recebidos, uma vez que se
habita num país com escassez de recursos, logo qualquer auxílio, precisa ser bem
aplicado.
A Constituição Federal de 1988, no artigo 213, assegura a descentralização
dos recursos públicos: “Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas,
podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicos definidos
em lei” (BRASIL, 1988). A Lei Federal no 9.394/96 no artigo 15, declara: “Os sistemas
de ensino assegurarão as unidades escolares públicas de educação básica que os
integram, progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão
financeiras observadas as normas gerais de direito financeiro público” (BRASIL,
1996).
Projeto Político Pedagógico
O ambiente democrático se torna o capital para a elaboração de um Projeto
Político Pedagógico (PPP), um instrumento de promoção da autonomia e da gestão
participativa. Sua estruturação parte em princípio do cenário escolar e se caracteriza
por sua autonomia política.
O PPP parte de uma construção coletiva, organiza e direciona o trabalho
pedagógico das unidades escolares, considerando o debate de ideias e
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principalmente os objetivos a alcançar. Em harmonia com o pensamento de Gadotti
(1998, p. 18-19):
Pelo que foi dito até agora, o projeto pedagógico da escola pode ser
considerado como um momento importante de renovação da escola. Projetar
significa ‘lançar-se para a frente’, antever um faturo diferente do presente.
Projeto pressupõe uma ação intencionada com um sentido definido, explícito,
sobre o que se quer inovar [...].

O projeto pedagógico proporciona uma direção possui uma intenção de fazer e
realizar, é vivenciado pela comunidade escolar, sendo assim é considerado uma ação
intencional. A construção do PPP reflete a autonomia da escola, pois é elaborada a
partir de reflexões de educadores, pais alunos e funcionários. E necessário também
abordar em sua elaboração as bases teórico metodológicas das concepções
assumidas pela escola.
MODALIDADE DE ESCOLHA DE GESTORES ESCOLARES
Um dos temas que gera discussão inegavelmente atrela-se às formas de
provimento ao cargo de gestor escolar. As pressões político partidárias, influenciam
na promoção por indicação dos gestores escolares. Dentre as formas de provimento
estão: concurso público de provas ou de títulos, onde prevalece a nomeação dos
primeiros colocados. O método tradicional por indicação por autoridade política ou a
eleição onde há o escolhido pela comunidade, manifestada por meio do voto. De
acordo com Paro (2000, p.18):
Ao propiciar a indicação sem outros mecanismos que coíbam a imposição de
vontades particulares de pessoas ou grupos, a nomeação pura e simples por
autoridade estatal encerra sempre com um alto grau de subjetividade. Isso
propicia um sem número de injustiças e irregularidades, já que não existe um
critério objetivo controlável pela população, que além de garantir o respeito
aos interesses do pessoal escolar e dos usuários, posso também evitar o
favorecimento ilícito de pessoas, situação que fere o principio da igualdade
de oportunidades e acesso[...].

Desse modo é possível considerar as definições conceituais de Paro (2000)
sobre a modalidade de escolha de gestores escolares no quadro:
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Quadro 2 – Modalidade de escolha de gestores escolares
Representa a possibilidade de influência sobre o gestor escolar e também sobre a
Indicação
instituição, prevalece a troca de favores
O argumento é baseado na competência técnica do candidato e na possibilidade de
Concurso
aferição do conhecimento
Representa a participação comunitária, compromisso com a comunidade e a
Eleição
possibilidade democrática de escolha.
Fonte: Elaborados pelos autores (2020)

Contudo Paro (1996) evidência como imperfeito o procedimento de eleição de
diretores, ressalva que esse processo se torna frágil a partir do momento que a
comunidade escolar abandona o ato de fiscalizar as lideranças políticas, o que
significa aceitar tudo, incluso acordos com valores pautados na mera politicagem. “[...]
exigir atributos de liderança do candidato a diretor é reconhecer o caráter
eminentemente político dos problemas administrativos que afetam a escola pública
[...]”. (PARO, 1996, p.22). A eleição de diretores se apresenta como uma alternativa
dinâmica, no ambiente educacional, considerando os progressos conceituais e
práticos em relação a democratização da gestão escolar. Permite a participação não
somente de instâncias políticas no poder, mas também da comunidade escolar, o que
amplia de certa forma a exercício da cidadania, como conceitua (PARO, 2000, p. 26).
[...] defesa da eleição como critério para a escolha de diretores escolares está
baseada em seu caráter democrático [...] À medida que a sociedade se
democratiza, e como condição dessa democratização, é preciso que se
democratizem as instituições que compõem a própria sociedade. Daí a
relevância de se considerar a eleição direta, por parte do pessoal escolar,
alunos e comunidade, como um dos critérios para a escolha do diretor de
escola pública

A eleição de diretores por si só, não resolve todos os problemas em relação às
práticas de gestão, porém é uma estratégia relevante no sentido de efetivação da
democratização escolar. No entanto, se mostra um instrumento fundamental na luta
contra o clientelismo político partidário, e o autoritarismo na administração pública.
Um dos sistemas de regulação no caso da eleição são os planos de gestão, avaliados
e escolhidos pela comunidade escolar, a fim de tornar o processo mais eficaz. Assim
é possível considerar que o processo eletivo traz contribuições, referentes à promoção
da cultura participativa.
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ÓRGÃOS COLEGIADOS
Para que a democratização da escola pública é fundamental a atuação dos
órgãos colegiados, que exerçam com eficácia sua função social, ampliando o debate
e prática de políticas públicas educacionais que transformem um contexto autoritário
em outro participativo, democrático. Dentre eles destacam-se: Associação de Pais e
professores (APP), Conselhos Escolares (CE) e Grêmios Estudantis. O Plano
Municipal de Educação do município de Canoinhas na meta 19 menciona na
estratégia 19.5.
Estimular em toda a rede municipal de ensino, a constituição e o
fortalecimento de grêmios estudantis e associações de pais, assegurandolhes, inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento nas
unidades educacionais, fomentando a sua articulação orgânica com os
conselhos escolares, por meio das respectivas representações
(CANOINHAS, 2015).

O fortalecimento da gestão democrática na escola é incentivado pelas ações
dos órgãos colegiados como representantes da comunidade escolar, considerando
seu compromisso com uma educação de qualidade. Neste sentido, representam os
anseios de seus participantes, busca a construção de objetivos em comum entre pais,
professores, alunos e gestão escolar, nesse sentido, define-se como importantes
mecanismos de gestão democrática nas escolas públicas.
Quadro 3 – Órgãos colegiados
A Associação de Pais e Professores é uma associação civil, pessoa
Associação de Pais e jurídica de direito privado e uma instituição auxiliar da Escola. É uma
professores (APP)
entidade de natureza social e educativa, sem caráter político, racial ou
religioso e sem finalidades lucrativas.
O Conselho Escolar na escola pública caracteriza-se como órgão
Conselho Escolar
colegiado. Além disso, constitui a expressão da escola, é um instrumento
(CE)
de participação na tomada de decisão.
O Grêmio Estudantil é uma organização que representa os interesses dos
estudantes na escola, permitindo que os alunos discutam, espaço de
Grêmio Estudantil
aprendizagem, cidadania, convivência, responsabilidade e de luta por
direitos.
Fonte: Elaborado pelos autores (2020)

MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia adotada se respaldou na pesquisa aplicada, exploratória,
descritiva, bibliográfica; documental; de campo e quali-quantitativa. A população foi
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constituída por 415 profissionais da educação. Desse total, compuseram a
amostragem 93 profissionais escolhidos por amostragem aleatória simples. O estudo
foi realizado nas escolas de ensino fundamental da rede pública municipal de
Canoinhas, estado de Santa Catarina. O instrumento de coleta de dados foi o
questionário composto por questões abertas e fechadas organizado na ferramenta
online (google forms). Utilizou-se da escala de Likert. A distribuição do mesmo ocorreu
por e-mail e pelo aplicativo Whatsapp. As fontes bibliográficas utilizadas foram: a
Constituição Federal (1989); Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996); os Planos
Nacional, Estadual e Municipal de Educação em vigência; como também os autores:
Bobbio (1986); Demo (1999); Luck (2006); Mendonça (2000); Paro (2000);
Vasconcellos (2009); Cury (2005).
ANÁLISE DE DADOS
O município de Canoinhas está localizado no Planalto Norte Catarinense. Pela
lei estadual n.º 907, de 12 de setembro de 1911 à categoria de Município, com a
designação de Santa Cruz de Canoinhas.
O município possui população estimada pelo IBGE de 54.401 habitantes para
o ano de 2019. A economia é pautada pela produção agrícola e na indústria papeleira,
ocupa uma área territorial de 1.143,5 quilômetros quadrados. Dados do IBGE (2017),
indicaram que o salário médio mensal era de 2,2 salários mínimos. A proporção de
pessoas ocupadas em relação à população total era de 24,6%. Considerando
domicílios com rendimento mensal de até meio salário mínimo por pessoa, 33,4% da
população viviam nessas condições, o que colocava o município na posição 60.º entre
os 295 municípios do estado de Santa Catarina e na posição 3928.º entre os 5.570
municípios brasileiros.
Com relação à Educação possui 23 escolas municipais, a Secretaria de
Educação de Canoinhas tem como missão preparar o educando para a caminhada da
vida por meio da busca permanente do Saber Conhecer, Fazer, Ser e Conviver.
Conforme dados apresentados pelo IBGE (2017), a taxa de escolarização no
município é de 98,8% de 6 à 14 anos de idade, o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) dos anos Iniciais é de 6,7 e nos anos finais é 5,3.
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De acordo com os resultados da pesquisa 83,7% foram identificados como
sendo do gênero feminino, e 16,3% do gênero masculino. Some-se a isso, quanto ao
vínculo trabalhista que 45,2% dos entrevistados se declararam Contratados em
Caráter Temporário (ACT), ou seja, possuem contrato de trabalho temporário e 54,8
são funcionários efetivos da Secretaria de Educação do município de Canoinhas.
Ainda, com relação ao perfil dos entrevistados 33% são professores de Anos Iniciais,
26% professores de Anos Finais, 25% monitores, 10% pedagogos e 5% orientadores
educacionais.
De acordo com levantamento realizado na Secretaria de Educação de
Canoinhas, a rede pública municipal de ensino conta em seu quadro de
funcionários com 208 professores, 25 pedagogas, 15 orientadoras, e 144
monitores. Desse modo, caracterizam-se os profissionais da Educação que
contribuíram para com essa pesquisa.
Gráfico 1 – Atuação dos órgãos colegiados das escolas da rede pública municipal de ensino de
Canoinhas

Fonte: Dados da pesquisa (2020)

A atuação dos órgãos colegiados na escola é frágil, de acordo com a avaliação
dos entrevistados. Conselho Escolar e APP caracterizam-se por uma atuação regular,
porém os Grêmios Estudantis se mostram frágeis. Os órgãos colegiados têm como
princípio oportunizar um ambiente para que novas lideranças se manifestem, para que
as

decisões

considerem

a

participação

comunitária.

São

construídos

processualmente, no entanto é fundamental definir suas regras funcionamento e
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traçar estratégias de promoção para que cumpram com sua finalidade enquanto
mecanismo de participação social.
Implementar a gestão democrática escolar exige motivar, possibilitar e
fomentar não só a participação dos segmentos que compõem a comunidade
escolar, mas especialmente motivar, possibilitar e fomentar a consciência
política destes segmentos, qualificando suas práticas. É imperativo lembrar
que buscamos como país, a consolidação da democracia pela participação
nos processos decisórios, considerando que o tempo histórico pós ditadura,
ainda é recente, o que algumas vezes limita e dificulta para a maioria dos
brasileiros, uma efetiva mobilização social. (SANTA CATARINA, 2008 p. 08).

O gráfico demostra que o Grêmio estudantil possui uma atuação péssima de
acordo com 35 dos 93 profissionais da Educação pesquisados. Fato que deve ser
considerado de acordo com a pesquisa bibliográfica realizada é que a rede pública
municipal conta com 23 unidades de ensino, 14 dessas escolas não possuem Grêmio
Estudantil. Há 5 unidades de ensino que são classificadas como Grupo Escolar,
atendem estudantes do 1.º ao 5. º ano, nelas o Grêmio Estudantil é inexistente devido
a faixa etária das crianças que vai de 6 a 11 anos. Na zona rural 10 escolas de um
total de 12, não possuem grêmio estudantil. Esses dados justificam as respostas dos
profissionais da Educação, também atentam para a necessidade de fortalecer os
grêmios estudantis e implantar nas escolas que ainda não o fazem. De acordo com
as Diretrizes de Gestão Democrática Escolar de Santa Catarina (2008, p. 43):
O Grêmio Estudantil é a entidade representativa do corpo discente, que deve
participar ativamente na elaboração, execução, avaliação e reelaboração do
Projeto Político Pedagógico da Escola, favorecendo o desenvolvimento da
consciência crítica da realidade social, da prática democrática, da criatividade
e da iniciativa dos alunos, indispensáveis para o exercício da cidadania.

Ao analisar os dados expostos no gráfico a APP, possui uma atuação regular
de acordo com 51 dos 93 profissionais entrevistados. Assim é possível constatar que
a consolidação das APPs como órgãos ativos, transformadores e efetivamente
participativos se manifesta como um desafio diante da cultura individualista e
autoritária das escolas municipais, considerando que sua atuação é regular porque
sua participação é de baixa frequência. Neste sentido é necessário incentivar a
participação e colaboração da APP nas atividades escolares de forma mais frequente
a fim de transforma-la em um instrumento da gestão democrática.
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A APP é uma associação constituída, geralmente, por pais e professores de
uma Unidade Escolar com finalidades específicas determinadas em seus
estatutos, que na maioria das vezes apontam para alternativas de trabalho
conjunto e com objetivos que levam em consideração a realidade da escola
à qual está vinculada. Dito de outra forma é um organismo de representação
e organização (SANTA CATARINA, 2008, p. 21).

Com relação ao Conselho Escolar, sua atuação é considerada regular pelos
profissionais da educação de acordo com 43 dos 93 pesquisados. Nesse sentido é
fundamental expandir a participação do conselho escolar nas atividades escolares,
contribuindo assim com gestão democrática e descentralizando as decisões da figura
do diretor escolar.
Um dos grandes desafios da escola é promover a participação, nos órgãos
colegiados. A argumentação teórica no permite constatar que esta transformação
depende de uma gestão que esteja aberta as mudanças culturais, que perpassam a
resistência histórica, pois pressupõe participação na tomada de decisão, referentes
aos processos e projetos escolares. Assim, democracia exige comprometimento e
principalmente participação docente e comunitária na área da administração e das
decisões que envolvem o contexto educacional.
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Gráfico 2 – Participação da comunidade escolar na gestão da escola

Fonte: Dados da pesquisa (2020)

O gráfico 2 revela que a participação do conselho escolar nas atividades da
escola é raramente realizada de acordo com 40 dos 93 pesquisados é possível
observar também que os profissionais da Educação participam pouco da construção
do PPP e da revisão do Regimento Escolar da escola em que atuam. A gestão
participativa e o ideal de democracia trazem novos conceitos a realidade escolar,
contrários aos modelos baseados no gerenciamento. Assim carecem de uma nova
interpretação sobre as questões administrativas que permeiam o universo escolar. A
legislação Brasileira assegura: A Lei Federal n. 9.394/96, em seus artigos 14 e 15,
apresentam 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 princípios: I. Participação dos profissionais da
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II. Participação
das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.
Art. 15 - Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas
de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia
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pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas
de direito financeiro público.

Os antigos fundamentos em relação à gestão escolar, encontram-se
ultrapassados e necessitam da participação dos incluídos no processo educacional,
professores, pais, alunos, para que neste contexto se promova a democracia. O
processo envolve mudanças culturais, que perpassam a resistência histórica, pois
pressupõe participação na tomada de decisão, referentes aos processos e projetos
escolares. Assim, democracia exige comprometimento e principalmente participação
docente e comunitária na área da administração e das decisões que envolvem o
contexto educacional.
Gráfico 3 – Práticas de gestão democrática na escola

Fonte: Dados da pesquisa (2020)

As práticas de gestão democrática na escola quanto à receptividade da gestão
quando os funcionários propõem inovações, é definida pelos entrevistados como
regular, o mesmo acontece com a frequência que o gestor escolar toma decisões sem
compartilhar com a equipe. Nesse sentido, percebe-se que as praticas participativas
e de diálogo carecem de aprimoramento, incentivo e melhorias. Com relação ao grau
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de autonomia do profissional é caracterizada com qualidade regular, necessita ser
ampliada para possibilitar que o funcionário desempenhe sua função como motivação,
promovendo um ensino de qualidade. A participação dos pais se mostra baixa, de
acordo com os resultados do gráfico, o que expõe um cenário em que a família está
distante da escola, de suas práticas e decisões. Em Oliveira (2008, p. 13-14) se
encontra o seguinte esclarecimento:
A efetivação de conceitos-chave no mundo atual, como cidadania,
responsabilidade social e participação podem ser estimulados e fortalecidos
pela educação, em especial pelos processos pedagógicos educacionais
realizados pela escola. A busca pelo fortalecimento dessa parceira
colaborativa se apresenta, no atual contexto social, como um dos poucos
caminhos viáveis para que escolar e famílias consigam superar dificuldades
que vêm enfrentando na educação de seus filhos/alunos.

Os processos participativos na escola produzem responsabilidade social e
cidadania, podem estimular ações cooperativas e democráticas nos processos
pedagógicos, a fim de fortalecer a educação e a participação dos pais. Os processos
educacionais devem estar pautados na democrática, no diálogo, na participação,
autonomia, transparência, para enfim motivar a comunidade ao redor. As escolas
interagem constantemente com a comunidade escolar, mas de forma superficial. A
concepção de gestão pautada nos princípios democráticos considera a escola uma
extensão da comunidade, o trabalho escolar deve ser pautado em práticas
participativas que inclua á todos os integrantes do universo escolar. A participação é,
portanto, uma das condições básica para a gestão democrática: uma não é possível
sem a outra. A cultura e postura democrática no sentido público da prática social em
educação são alicerces da gestão democrática
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Gráfico 4 – Posicionamento quanto à forma de provimento do cargo de diretor de escola

Fonte: Dados da pesquisa (2020)

O gráfico 4 nos oferece referencias com relação ao posicionamento dos
profissionais da educação quanto a forma de provimento do cargo de diretor de escola.
As respostas dos entrevistados indicam que os profissionais da educação consideram
que a indicação político partidária interfere na escolha dos gestores escolares, não
concordam com a forma de provimento ao cargo de gestor escolar. As respostas
asseveram que a legislação municipal menciona a gestão democrática, porém não
explicita a eleição direta de diretores escolares como regra. Nessas indagações, a
maioria das respostas se alternam entre: concordo totalmente, discordo totalmente e
não sei. É possível verificar também que consideram importante a implantação da
eleição direta de gestores escolares e que esta amplia a participação dos pais. As
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respostas nestes itens em sua maioria são: concordo totalmente. Nesse sentido é
possível considerar que a democracia se faz necessária no contexto educacional na
rede municipal de ensino de Canoinhas, respeitando os princípios legais de cidadania
e participação. Vasconcellos (2009, p. 35-360 ressalta que:
Quando se discute a gestão democrática nos sistemas públicos de ensino, a
escolha dos diretores das unidades escolares se constitui em um dos temas
recorrentes, pela sua pertinência e efetividade [...]. Este talvez seja o maior
desafio da gestão contemporânea: conciliar os diferentes interesses de uma
comunidade que, em sua maioria, não mais aceita imposições e
determinações. O diretor nesta perspectiva constitui-se em mais um parceiro
na construção coletiva de um projeto educacional.

Contudo, ainda é necessário progredir para que a gestão democrática na
escola pública não seja somente uma lei e aconteça na prática social das unidades
escolares, pois contribui para a melhoria da qualidade do ensino, principalmente
quando investimos esforços em uma educação empenhada com o desenvolvimento
humano, com cidadãos com poder decisivo, capazes para viver em coletividade. A
convivência colaborativa e democrática entre os profissionais da Educação no
contexto escolar permite a discussão, o livre-arbítrio e organiza as condições
necessárias para que o exercício da autonomia.
Gráfico 5 – Modalidade de escolha do gestor escolar que considera mais adequada

Fonte: Dados da pesquisa (2020)
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As respostas quanto à modalidade de escolha do gestor escolar que os
profissionais da educação consideram a mais adequada. No universo pesquisado,
59% acreditam que a eleição pela comunidade escolar é a ideal, em seguida 31%
optaram por apresentação do Plano de Gestão Escolar e 29% selecionaram a
existência de provas de conhecimentos específicos na área de Gestão escolar.
Alicerçado nos resultados é possível perceber que esta parcela da comunidade
escolar, está aberta para novos modelos de escolha dos gestores escolares. O modo
de escolha adotado pela Secretaria de Municipal de Educação foi a opção que obteve
baixo índice, apenas 2 duas pessoas a selecionaram. Desse modo, faz-se necessário
conforme menciona do Plano Municipal de Educação, adotar novos critérios de
escolha dos diretores escolares pautados em indicadores de qualidade e
competência. Concordando, com Paro (1996, p. 389).
Uma consciência política mais desenvolvida e voltada para os interesses de
todos na escola, sem restringir-se ao corporativismo estreito ou às
imposições muitas vezes antieducativas do Estado, só poderá desenvolverse num ambiente escolar em que todos possam conviver como sujeitos, com
direitos e deveres percebidos a partir da discussão aberta de todas as
questões que afetam a vida de todos na escola. Embora a simples existência
da eleição de diretores não tenha a possibilidade de instituir, por si só, esse
ambiente na escola, parece certo que ela é uma prática que tem concorrido,
de alguma forma, para isso.

Os métodos de gestão escolar na rede pública municipal de Canoinhas
carecem de novas possibilidades e alternativas, rompendo com tradições clientelistas.
Ao mesmo tempo, focando em um ambiente mais democrático onde os envolvidos no
processo possam adquirir uma postura mais participativa. Nesse sentido, exige
compromisso com a comunidade escolar para atingir padrões mínimos de qualidade
e sucesso escolar.
CONCLUSÃO
A Gestão Democrática na escola pública é fundamentada em valores e ações
que preconizam principalmente a participação da comunidade escolar. Essa
comunidade necessita ser atuante, participar de forma coletiva dos processos
decisórios relacionados à gestão escolar. Os princípios da Gestão Democrática na
escola pública são: participação, autonomia e transparência. Considera em sua
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essência a importância de incluir a equipe escolar nos processos de organização,
construção, avaliação de projetos escolares.
De acordo com a pesquisa, foi possível verificar que os profissionais da
Educação avaliam a gestão escolar concretizada nas unidades escolares, não
adequada aos princípios da democracia. Na rede municipal de ensino de Canoinhas,
ainda não ocorre à execução plena da gestão democrática participativa. Um dos
aspectos que contribui para bloquear o avanço na gestão escolar é o fato das equipes
de gestão dedicarem percentual maior do tempo aos aspectos administrativos e
financeiros. Por consequência, resta pouco tempo para questões pedagógicas que
são primordiais para o sucesso escolar.
Um dos fatores considerados relevantes para a consolidação da gestão
democrática na escola pública é a consolidação dos mecanismos entre eles
destacam-se: Grêmio Estudantil, Conselho Escolar e Associação de Pais e
Professores. Ao considerar os resultados da pesquisa foi possível constatar que não
se encontram em pleno exercício, ou seja, efetividade na escola pública de rede
municipal de ensino de Canoinhas é de baixa. No que concerne aos Grêmios
Estudantis, esses necessitam de maior incentivo, considerando que a definição
atribuída pelos profissionais da Educação em relação a sua participação nas unidades
escolares foi caracterizada como péssima.
Sobretudo, foi possível constatar que as práticas de gestão escolar nas escolas
da rede pública municipal de ensino de Canoinhas, ainda possuem resquícios
conservadores e também gerenciais, como foco no resultado. Sob o mesmo ponto de
vista, nessas situações, autonomia e a participação ficam comprometidas,
desvinculando-se do trabalho em equipe, gerando retrabalho perda de tempo e
investimento.
Na rede municipal de ensino de Canoinhas, os gestores são indicados por
lideranças políticas, desconsiderando o princípio da participação e coletividade da
comunidade escolar. A pesquisa investigou como o modo de escolha dos gestores
escolares é considerando pela comunidade escolar. De tal sorte foi possível concluir
que os profissionais da Educação consideram importante implementar a eleição de
diretores escolares na rede pública municipal de ensino de Canoinhas. Ao considerar,
porém, a eleição direta de diretores escolares, evidencia-se que a legislação, não faz
menção a esse recurso considerado importante para a efetivação da democracia no
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ambiente escolar. Por sua vez o processo de eleição de diretores escolares,
apresenta-se como um instrumento no combate ao clientelismo político partidário, e
ao autoritarismo na gestão das escolas públicas. Considerando sua ausência,
recomenda-se instituir legislação que regulamente a gestão democrática com
destaque ao provimento do cargo de gestor escolar nas escolas da rede pública
municipal de ensino de Canoinhas. Resumindo, pode-se considerar um processo de
escolha do gestor escolar que unifique os três critérios mais mencionados na
pesquisa: eleição, apresentação do Plano de Gestão Escolar e provas de
conhecimentos específicos.
AGRADECIMENTO: À Universidade do Contestado e à Secretária Municipal
de Educação do município de Canoinhas onde foi desenvolvida a pesquisa, por toda
atenção, compreensão e conhecimentos transmitidos durante a execução desse
estudo.
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A IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DIFERENCIADAS COMO ESTRATÉGIA
DE REDUÇÃO DA INDISCIPLINA EM SALA DE AULA
Marisa Loik dos Santos Geraldo6
Mari Eli Cordeiro7
Alexandre Assis Tomporoski8
RESUMO
A indisciplina escolar é considerada um dos grandes desafios educacionais, levando
educadores a repensar sua atuação em sala de aula, buscando novos métodos de
ensinar que motivem a aprendizagem de seus alunos. Deste modo, o presente estudo
tem como objetivo apresentar estratégias de ensino alternativas, por meio de
atividades diferenciadas, que visam a disciplina e autodisciplina no ambiente escolar.
Parte-se do pressuposto de que muitas vezes a indisciplina nasce do desinteresse ou
da dificuldade de entender o conteúdo proposto pelo professor. A metodologia
adotada foi a pesquisa bibliográfica, realizada com base nas publicações já existentes
sobre a temática selecionada. Constata-se que é de grande importância manter a
busca pela valorização da aprendizagem através da reflexão sobre a prática
pedagógica, do reconhecimento do ato de aprender, assim como a importância de se
buscar currículos e espaços que oportunizem uma aprendizagem dinâmica e
prazerosa, motivando o aluno a aprender e compreender o que está sendo aprendido.
Muitas vezes os professores trabalham em um sistema de reprodução de conteúdo e
de avaliações quantitativas, utilizando métodos tradicionais de educação, com aulas
que atraem pouco interesse dos alunos e que contribuem para a indisciplina em sala
de aula. Por isso, há a necessidade de buscar modificar o sistema e os métodos de
ensino através de atividades diferenciadas, significativas e motivadoras. O estudo
propõe a utilização de atividades diferenciadas, destacando como estas podem ser
empregadas em sala de aula ou mesmo fora dela como auxiliadoras da prática
pedagógica.
Palavras-Chave: Indisciplina. Aprendizagem. Atividades Diferenciadas.
ABSTRACT
School indiscipline is considered one of the greatest educational challenges, leading
educators to rethink their performance in the classroom, seeking new methods of
teaching that motivate the learning of their students. Thus, this study aims to highlight
the importance of developing differentiated activities aimed at discipline and selfdiscipline in the school environment, understanding that often indiscipline arises from
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disinterest or difficulty in understanding the content proposed by the teacher. It seeks
to value learning through reflection on pedagogical practice, recognition of the act of
learning, as well as the importance of seeking curricula and spaces that provide an
opportunity for dynamic and enjoyable learning, motivating the student to learn and
understand what is being learned. We often work on a system of content reproduction
and quantitative evaluations, using traditional methods of education, with classes that
attract little interest from students and contribute to indiscipline in the classroom. The
need arises to seek to modify our system and teaching methods through differentiated,
meaningful and motivating activities. Thus, the study proposes the use of differentiated
activities, highlighting how these can be used in the classroom or even outside it as an
aid to pedagogical practice. The study has a bibliographic character, being located in
the area of Teaching and Learning.
Key words: Indiscipline. Learning. Differentiated Activities.
INTRODUÇÃO
A escola enfrenta grandes desafios. Há necessidade de reformular, dinamizar
e readequar a prática pedagógica. Por meio da reflexão profunda e global da
realidade,

ter-se-á

elementos

concretos

para

se

planejar

a

escola,

e

consequentemente para que o trabalho desenvolvido pela mesma atinja os reais fins
da educação: a formação crítica de valores, hábitos, atitudes, cultura, garantia de
trabalho e sustento e a realização pessoal. Enfim, formar um ser capaz de adquirir,
construir e reconstruir seus próprios conhecimentos.
No século XX, uma das principais preocupações era garantir um acesso mais
amplo às oportunidades educacionais. Atualmente, a consecução de metas
educacionais quantitativas ainda representa algo muito importante, no entanto a
qualidade da educação tem sido um dos principais objetivos.
A indisciplina escolar é um dado importante quando se pensa na qualidade
educacional, pois são vários os fatores que podem levar à indisciplina e estes devem
ser objeto de reflexão. Neste sentido, Ribeiro (2010) aponta alguns fatores para o
fenômeno da indisciplina, podendo ser de ordem social e política, de ordem familiar,
de ordem institucional forma ou informal, de ordem pedagógica, ou ainda de ordem
pessoal do professor ou do aluno. Os fatores de ordem institucional formal tratam dos
espaços e currículos que podem estar desajustados dos interesses dos alunos e de
ordem pedagógica, onde há pouca consistência nos métodos, técnicas e
competências do ensino.
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Um aluno está motivado quando sente necessidade de se prender ao que está
sendo trabalhado; essa necessidade leva o aluno a aplicar-se, se esforçar e até sentirse satisfeito. Caso contrário, o professor se cansará de pedir atenção e empenho para
realizar o trabalho que está sendo proposto.
Atividades significativas e motivadoras em sala de aula são aquelas que
permitem ao aluno pensar e envolver-se, pois não há nada mais integrador quanto o
pensar e sentir.
Rodari (1982) ressalta que o educando não aceita atividades sem significados,
mas interfere ativa e criativamente, então o professor precisa de uma educação pela
criatividade. Por isso, é preciso que o professor conheça seus alunos, a realidade que
o cerca, a comunidade que está inserido para que consiga desenvolver atividades que
despertem o interesse do aluno e ampliem suas perspectivas e objetivos. Muitas
vezes a indisciplina nasce do desinteresse ou da dificuldade de entender o conteúdo
proposto pelo professor. Ao encontro desse debate, o presente artigo se propõe a
refletir sobre como atividades diferenciadas podem facilitar a aprendizagem de
maneira dinâmica e motivadora, diminuindo a indisciplina, tendo como objetivo
principal compreender a importância do desenvolvimento de atividades diferenciadas
que visam a disciplina e a autodisciplina no ambiente escolar.
O caminho metodológico para dar conta do objetivo proposto constituiu-se
através de levantamento bibliográfico que de acordo com Cervo e Bervian (1983)
procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas, com o intuito
de recolher informações e conhecimentos prévios acerca de um assunto para o qual
se procura resposta. Possui caráter qualitativo e quanto à natureza, consistiu em uma
pesquisa básica, que é aquela que procura o progresso científico, a ampliação de
conhecimentos teóricos, sem a preocupação de utiliza-los na prática. É a pesquisa
formal, tendo em vista generalizações, princípios, leis (MARCONI e LAKATOS, 2015,
p. 6). Ainda quanto aos objetivos, a pesquisa foi exploratória, que proporciona maior
familiaridade com um problema. Assume, em geral, a forma de pesquisa bibliográfica.
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O ATO DE APRENDER
De acordo com Bessa (2010) o homem vem tentando, há muito tempo, explicar
como acontece o ato de aprender, no entanto, foi a partir do século XX que
começaram a surgir teorias que explicavam como funciona esse processo.
O ser humano está em processo de aprender desde o nascimento até a sua
morte, pode-se perceber a trajetória de sua evolução graças ao cérebro. Basta olhar
o que está no entorno, desde o objeto mais simples ao mais complexo, tudo passou
pela inteligência humana, antes de se tornar objeto materializado concreto e visível e
a máquina perfeita, o cérebro, é que permite que tudo isso seja possível. Conforme
explica Fonseca (1995, p. 364):
A aprendizagem humana é um processo interativo onde vários componentes
se inter-relacionam nos aspectos: genéticos, neurológicos, psicológicos,
sociais, afetivos, econômicos e educacionais. Não podendo evidenciar
apenas um desses fatores, pois todos estão interligados e conectados como
uma rede de fios.

Os seres humanos têm natural potencialidade de aprender porque necessitam
interagir e explorar o meio, do qual fazem parte, tornando-se geradores e construtores
de novas realidades a partir da maravilhosa capacidade de aprender, transformar e
evoluir.
Segundo Fonseca (1995) a aprendizagem é uma função do cérebro, sendo
efetivamente o cérebro que aprende. Entretanto, isto não ocorre de forma isolada,
mas de forma sincronizada com outros sistemas, destacando-se o sistema nervoso.
Neste sentido, Machado (1998) mostra que o sistema nervoso recebe milhares
de informações dos diferentes órgãos sensoriais e a seguir integra todas elas para
determinar qual a resposta a ser executada pelo organismo.
Para Fonseca (1995, p. 139):
A aprendizagem envolve o processo de informações, jogando com processos
sensoriais, (recepção), neurônios, (decodificação, tradução, retenção e
codificação), processos psicológicos, (percepção, imagem, simbolização e
conceitualização). Considerando assim, que o ser humano é um ser global,
com capacidades ilimitadas para aprender e desenvolver-se. A aprendizagem
é um processo constante.
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Neste sentido, Bessa (2010) complementa ao afirmar que o processo de
aprendizagem não está relacionamento somente com as capacidades intelectuais,
mas envolve as relações estabelecidas. A autora ainda acrescenta os seguintes
elementos ao processo de aprendizagem: a memória, a atenção o interesse e a
inteligência.
A memória é vista como a capacidade do cérebro de armazenamento de
informações e sua capacidade de resgatar aquilo que foi armazenado.
É por isso que a memória é um processo importante para a aprendizagem
[...] a capacidade que temos de armazenar conteúdos e recuperá-los em
nosso cérebro, nos auxilia quando precisamos de alguma informação anterior
onde uma nova possa se associar (BESSA, 2010, p.10).

A inteligência pode ser definida como a capacidade de uma pessoa
compreender as informações que lhe são transmitidas mais facilmente. No entanto,
se levarmos em consideração a
[...] inteligência como uma capacidade de resolução de problemas de maneira
diferentes, poderemos inserir nesse conceito não apenas uma maneira ou
uma resposta para as questões apresentadas aos alunos, e sim, maneiras
diferentes, como as que os alunos provavelmente terão (BESSA, 2010, p.11).

Ao analisar estes elementos pode-se verificar como o ato de aprender é
complexo, fazendo com que surgissem várias teorias que buscam explicar como
acontece o processo de aprendizagem do ser humano.
O BEHAVIONISMO
O Behaviorismo se desenvolveu ao longo da história da psicologia
evidenciando a importância do estímulo condicionante no desenvolvimento animal e
humano até chegar nas considerações sobre sua importância e aplicação na
educação.
Com relação a teoria da aprendizagem seu principal enfoque era o problema
de aprendizagem. Para ele ‘a recompensa ou o reforço exerciam pouca
influência sobre a aprendizagem; em seu lugar, sugeria que a repetição do
desempenho de uma tarefa reforçava a relação aprendida entre as dicas
ambientais e as expectativas do organismo’ (NOGUEIRA, 2015, p.77).
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Deste modo, verifica-se que a teoria behaviorista ou do comportamento oferece
a oportunidade de pensar em uma educação de qualidade que considere as
individualidades e particularidades de cada aluno em sala de aula. Essa teoria,
quando bem interpretada, pode ser utilizada nas escolas, permitindo o planejamento
de contingências diferentes, tornando o ato de aprender mais gratificante e prazeroso.
A PSICANÁLISE
Essa teoria foi criada por Sigmund Freud, que desenvolveu suas ideias a partir
da noção de uma psique humana, que foi dividida em sistemas chamados de
consciente, inconsciente e pré-consciente. O consciente é o sistema do aparelho
psíquico que recebe ao mesmo tempo as informações do mundo exterior e as do
mundo interior. Na consciência, destaca-se o fenômeno da percepção, principalmente
a percepção do mundo exterior, a atenção, o raciocínio. O inconsciente se refere aos
desejos, impulsos e pulsões, exprime o conjunto dos conteúdos não presentes no
campo atual da consciência. O inconsciente é formado por conteúdos reprimidos,
podendo se manifestar por sonhos, atos falhos etc., não podendo ser controlado. O
pré-consciente são as representações que podem não ser consciente num momento
e, no outro, podem se tornar conscientes, podendo ser facilmente resgatados da
memória pela consciência.
Freud também definiu três conceitos básicos para a psicanálise, sendo eles o
ego, que consiste na razão humana, estando relacionado com ao consciente e ao
inconsciente, simultaneamente, recebendo influência do mundo externo e do id. O id
constitui os impulsos humanos mais primitivos, é onde se localizam as ‘pulsões’,
sendo pouco acessível ao ser humano, deste modo, inconsciente. O superego é a
representação da ordem, da lei e da moral. Controla os conteúdos provenientes do id.
EPISTEMOLOGIA GENÉTICA
Em sua epistemologia genética, Piaget apud Nogueira (2015, p.126), “abordou
o processo da construção do conhecimento pelo sujeito, do nascimento até a idade
adulta, mas seu enfoque principal foi o desenvolvimento infantil”. Piaget em seus
estudos observou que o desenvolvimento cognitivo acontece por meio de sucessivos
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estágios de desenvolvimento, sendo o estágio sensório- motor tem início com o
nascimento e é marcado por extraordinárias transformações mentais, pois o processo
da inteligência dá um salto no desenvolvimento neste período.
Neste período, devemos lembrar que a criança se encontra ‘presa’ ao ‘aqui’
e ao ‘agora’ pela ausência de representação simbólica, ou seja, da
possibilidade de representar o que não se encontra presente, construção que
será realizada no estágio seguinte (NOGUEIRA, 2015, p.132).

O estágio seguinte é o pré-operacional. Nesta etapa as mudanças de condutas
são profundas, tanto as afetivas quanto as intelectuais. A linguagem é a grande
conquista deste estágio, pois possibilitará a troca e a informação entre a criança e seu
meio sociocultural.
No estágio operacional concreto acontecem importantes avanços mentais,
começando uma fase ininterrupta de novas construções. Segundo Nogueira (2015,
p.135), “para Piaget neste estágio surgem novas formas de organização da vida
psíquica, cognitiva e afetiva, das relações individuais e das inter-relações”.
O estágio operacional formal é marcado pelo início da adolescência. “Nesse
período, surgem operações diferentes de todas as outras: estamos nos referindo à
capacidade de pensamento abstrato, ou pensamento abstrato, ou pensamento
hipotético-dedutivo” (NOGUEIRA, 2015, p.137).
Assim, da adolescência até a vida adulta, o pensamento abstrato vai se
desenvolvendo, pois o desenvolvimento da inteligência continua até o último dia de
vida.
Para Piaget, as estruturas de inteligência não são herdadas, na verdade herdase um organismo formado por uma série de estruturas biológicas e neurológicas que
vão dar lugar ao surgimento de certas estruturas mentais. As estruturas mentais são
construídas e reorganizadas no decorrer do processo de maturação biológica.
TEORIA SÓCIO-HISTÓRICO-CULTURAL
Consiste em teoria formulada por Vygotsky que resultou na criação de um
conceito para explicar o valor da experiência social no desenvolvimento cognitivo,
propondo a existência de diferentes níveis de desenvolvimento. O primeiro é o Nível
de Desenvolvimento Real, que diz respeito às funções construídas e amadurecidas,
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aquilo que a criança já aprendeu, domina e consegue fazer sozinha sem auxílio. Em
seguida há o Nível de Desenvolvimento Potencial, que se refere às funções
potenciais, ou seja, aquilo poderá ‘vir a ser’ o que a criança aprenderá. Por fim, o Nível
de Desenvolvimento Proximal que é um domínio em constante transformação, sendo
considerada a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de
desenvolvimento potencial.
A TEORIA DE HENRI WALLON
A teoria de Wallon é baseada em um enfoque interacionista pautado em uma
construção progressiva em que se sucedem fases com predominância afetiva e
cognitiva alternadamente. A primeira fase consiste em uma etapa impulsivoemocional, na qual a emoção é predominante, pois a criança depende
emocionalmente do meio para sobreviver. A segunda fase é denominada de sensóriomotor, etapa que vai até o terceiro ano de vida da criança, quando as relações com a
inteligência simbólica e prática são predominantes. A terceira fase refere-se ao
personalismo, quando acontece o processo de formação da personalidade. A quarta
fase é denominada categorial e é aquela que inicia aos seis anos, quando, em função
do estágio do personalismo, acontece um grande avanço na inteligência. Por fim, a
quinta fase, que é a adolescência, na qual, novamente, predomina a afetividade.
TEORIA DA GESTALT
A Gestalt que tem como ponto de partida o estudo da percepção, condenando
toda dicotomia e fragmentação na educação, afirmando que mente e corpo devem se
unificar na compreensão da realidade.
Os psicólogos da Gestalt enfatizam que o homem percebe objetos e figuras
como um todo completo, e não como ‘pedaços’ ou partes isoladas de
informação sensorial; isso explica o fato de a percepção ser capaz de
entender as partes a partir do todo, nunca o todo a partir das partes
(NOGUEIRA, 2015, p.51).

Para os Gestaltistas, o indivíduo seleciona e organiza os estímulos de acordo
com suas próprias experiências além de que, a aprendizagem ocorre principalmente
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por insight, que significa uma espécie de estalo de compreensão repentina. Para
exemplificar melhor, um determinado indivíduo precisa fazer um trabalho, mas não
consegue iniciar de imediato, porque não se definiu pelo tema, após muito pensar, de
repente surgem ideias que começam a fluir para a realização do referido trabalho. É
como se um estalo surgisse e o indivíduo consegue resolver o problema. Percebe-se
daí que a teoria da Gestalt procura explicar aspectos relacionados à solução de
problemas.
PRÁTICA PEDAGÓGICA
Segundo Bessa (2010, p. 181) “as práticas pedagógicas dizem respeito ao
conjunto de conhecimentos reunidos em torno de uma metodologia de ação que é
formulada a partir de princípios filosófico-educacionais de cada época”.
As atitudes de uma pessoa diante do êxito ou fracasso podem ter grandes
influências sobre o sucesso em determinadas atividades, trata-se então de fazer da
sala de aula um ambiente educativo que estimule nos alunos sentimentos de
competência e controle pessoal que desemboquem em êxitos.
Muitas vezes as dificuldades em sala de aula são atribuídas aos alunos o que
por partes é verdade e por outra não, pois a demanda de alunos é muito diferente do
que era há alguns anos atrás, quando as situações eram bem diferentes, e por outro
lado o professor que não foi suficientemente preparado para saber lidar com esse
novo modelo de educação. O professor deve estar sempre buscando saber mais e
buscar atualizar-se rotineiramente.
Muitos professores não se dão conta que, ao desenvolverem determinadas
práticas pedagógicas, estão utilizando referenciais teóricos que podem
reforçar a exclusão e o fracasso escolar. Conhecer teorias educacionais que
tratam desses assuntos é fundamental para buscar caminhos próprios e
criativos para o desenvolvimento de novas práticas cotidianas que atendam
às necessidades do educando (BESSA, 2010, p.175).

E para que toda essa aprendizagem e aplicação de práticas pedagógicas
eficientes, é importante que a atuação do professor passe por uma reforma na atuação
do professor e na maneira de se dar aula.
Como pratica pedagógica, o professor precisa saber quais as expectativas o
aluno espera quanto educando, e quais são as respostas que o docente usará para
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suprir essas expectativas, mas se o professor perpassa neste sentido por alguma
dificuldade ou até mesmo desconhece essas ferramentas ou recursos negando ao
aluno a aplicação de uma pratica pedagógica diferenciada. O que torna aula
desinteressante, o conteúdo torna-se maçante o desentese torna-se maior em não
querer participar da aula, isso acaba acarretando uma aprendizagem não significativa
ou a falta dela.
As práticas pedagógicas devem ser desenvolvidas pelos professores, através
de metodologias escolhidas pelos mesmos, respeitando as individualidades e
peculiaridades de cada aluno e do contexto em que está inserido, devendo ter como
objetivo o aprimoramento e desenvolvimento de suas potencialidades físicas,
emocionais, cognitivas, afetivas e sociais.
CURRÍCULOS E ESPAÇOS
O currículo compreende todas as ações envolvidas no âmbito escolar, todo o
processo que envolve a escola, nesse sentido percebe-se a importância da
organização curricular para o desenvolvimento do indivíduo, pois ele é o caminho que
o aluno vai percorrer durante o tempo de escolarização, determinando o seu
aprendizado.
A elaboração de um currículo obedece ao estabelecimento de prioridades de
acordo com a finalidade da educação e o público que se destina. Consiste numa
relação de elementos da cultura possíveis e desejáveis de serem ensinados e
apreendidos na educação escolar. Silva (1999, p.78) fala que: “Currículo, então referese às relações feitas pelas escolas no interior das culturas e o processo, de
organização do currículo é o modo no qual as prioridades são decididas e postas em
prática”.
O FENÔMENO DA INDISCIPLINA ESCOLAR
De acordo com o Dicionário Online de Português (2020) indisciplina significa
“Ausência de disciplina; com desobediência; insubordinação. Característica de quem
não obedece a preceitos, normas ou regras. Comportamento que se opõe aos
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princípios da disciplina; desordem, bagunça”. Assim, compreende-se a indisciplina
como negação da disciplina.
Segundo Aquino (1996) a indisciplina é o inimigo número um dos professores,
que ultrapassa o âmbito estritamente didático-pedagógico, podendo ser caracterizada
pelo desrespeito aos professores, colegas ou pela própria instituição, podendo ter
várias causas, desde fatores biológicos, familiares e sociais até problemas de
aprendizagem e sentimento de desvalorização.
Observa-se muito que a indisciplina gerada pelos alunos se manifesta por
diversos fatores e geralmente mostra-se mais ativa nos corredores, no pátio e nas
imediações da escola, também em festas e eventos realizados pela instituição de
ensino, além das salas de aula. Essa indisciplina ocorre por meio de conversas
paralelas e dispersão, onde ao professor entre em sala e é como se não tivesse
entrado; dá a lição e a maioria não faz.
Como afirma Vasconcellos (1995, p.17):
Um dos dificultadores do enfrentamento da problemática disciplinar é que o
educador não dispõe de uma concepção, de um método, de uma ferramenta
eficiente. De modo geral, está marcado pela concepção idealista: tem uma
série de ideias bonitas sobre disciplina, mas não sabe por que não as
consegue colocar em prática. Para isto concorrem a falta de análise dos
determinantes, a falta de clareza de objetivos, a falta de mediações
concretas, bem como a falta de interação entre estas três dimensões básicas.

Existem vários fatores que podem afetar positiva ou negativamente o processo
de aprendizagem do aluno, caso dos fatores biológicos, representado pelos
fatores genéticos, como doenças genéticas, podem surgir ainda antes do nascimento,
vindo a se tornar permanente após o nascimento ou após muitos anos de vida e são
originadas por mutações que afetam um gene. Estas condições seguem as leis da
herança biológica.
Também há influência dos fatores familiares. Costumam ser identificados nos
casos onde a falta de acompanhamento das famílias gera problemas que afetam o
aprendizado dos alunos e principalmente causam fatores de indisciplina no contexto
escolar. Há ainda os fatores sociais, que são os atuantes genuínos ou um
concomitante de atenuantes, que estão na base de um grupo humano, ou seja, a
sociedade em todo o seu contexto. Os alunos com problemas afetivos ou de conduta
se sentem habitualmente desprestigiados, feridos pelos outros. Por essa razão, é
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difícil para eles manter relações sociais positivas com os demais, confiar, assumir
ponto de vista, sentir empatia.
A VALORIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A escola é um espaço primordial para transmitir conhecimentos técnicos, ou
seja, aprendizagem tendo como base a prática e conhecimentos científicos, ou seja,
aprendizagem a partir do conceito de saber sobre si mesmo e ao mesmo tempo saber
sobre si e o que nos faz tanto interior ou externamente.
A escola também tem a função de assegurar o ingresso para as diversas
manifestações culturais, e criar e reproduzir cultura. Por este motivo faz com que se
reflita como está sendo aplicada a prática nas escolas atuais? A escola nem sempre
oferece experimentação educativa capaz de desenvolver processos de aprendizagem
ou de diálogo provido cultural e socialmente. O que se percebe também é que tudo o
que a escola produz não é compartilhado de maneira que os alunos se sintam
valorizados.
Acreditar que todo mundo pode aprender, criar um ambiente com grandes
expectativas dentro do ambiente escolar, isso faz com que o aluno queira estar neste
ambiente, e quanto ele vai se dedicar e acreditar nele e, portanto o seu desempenho
será notável.
O professor é o grande responsável depois da família pela autoestima dos
alunos, ou autoimagem de si mesmo. Os pais já trazem para os seus filhos cobranças
que às vezes frustram ao invés de alavancá-los. O que faz a diferença é na verdade
os pais fazerem elogios, agregar as qualidades em ações, atitudes e demonstrar que
ele possui pontos positivos e vários talentos a serem demonstrados.
Mas quando a família não faz o seu papel quanto participante e incentivadora
cabe a escola fazer este papel, ou seja, ao professor e toda a parte que contempla a
área de aprendizagem, conhecimento, convivência e principalmente social que é na
qual estão as maiores dificuldades.
Para que esse aluno não tenha como notória essa perda e com isso acabe
sendo tachado como um aluno rebelde, que reage de forma brusca ou até mesmo
agressiva quando é questionado a escola deve ter claro que ele deve ser o foco no
qual se direcionam a valorização tanto pedagógica quanto pratica, reconhecendo as
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sua história e aproveitando todo o seu conhecimento para trazer então uma
aprendizagem significativa para esse aluno.
O professor é quem passa a maior parte do tempo com as crianças e
adolescentes, ele tem o compromisso de contribuir com a formação, construção de
uma autoimagem positiva, uma autovaloração positiva dos alunos.
MOTIVAÇÃO
A motivação pode ser entendida como um conjunto de fatores que impulsionam
o comportamento humano na realização de objetivos, ela está contida dentro do
próprio ser humano e pode ser grandiosamente influenciada por fontes externas ao
indivíduo.
Nós seres humanos possuímos um maravilhoso organismo capaz de resolver
problemas simples a situações complexas, porém esse intrincado aparelho pode ser
usado para diversos fins, tanto para ações benéficas compara atos mal intencionados.
O ato de fazer ou não algo é determinado pela motivação que uma pessoa encontra
para agir. Pode ser entendida como um conjunto de fatores que impulsionam o
comportamento humano na realização de objetivos, ela está contida dentro das
próprias pessoas e pode ser grandiosamente influenciada por fontes externas ao
indivíduo.
A motivação pode ser considerada como um dos principais fatores
determinantes de como uma pessoa se comporta, estando inserida nas diversas
formas de comportamento: aprendizagem, percepção, recordações, esquecimentos,
pensamentos e criatividade.
Segundo Seagone (1972, 27) “Os termos intrínseca e extrínseca são
frequentemente aplicados na descrição da motivação”. A motivação intrínseca é
inerente ao objeto da aprendizagem, a matéria a ser aprendida, a atividade a ser
executada, não dependendo de elementos externos para atuar na aprendizagem,
derivando-se da satisfação inerente à própria atividade de aprender, está sempre
presente e é sempre eficiente, baseia-se na atividade em si ligando diretamente a
pessoa a aquilo que ela realiza.
A motivação intrínseca é essencialmente a motivação pela tarefa em si, ou seja,
um desejo de executar a tarefa pelo simples prazer de executá-la. “Motivação
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intrínseca é a tendência natural de vencer desafios à medida que perseguimos
interesses pessoais ou aptidões” (WOOLFEOLK, 2000, p.327).
Enfim, como nos afirma Falcão (2003, p.65), a motivação que liga uma pessoa
àquilo que realiza pode ser intrínseca à atividade, caso o interesse resida na atividade
em si, ou extrínseca a ela caso a atividade seja encarada como meio para alcançar
outro objetivo.
Motivar o aluno para aprender engloba planejamento, concentração no
objetivo, orgulho e satisfação sem ansiedades ou medos do fracasso, a motivação
para aprender envolve, portanto, mais do que querer ou pretender aprender, significa
estratégias de estudos que impulsionem os alunos a aprenderem cada vez mais.
O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DIFERENCIADAS
Os multimeios e suas variadas formas de lazer e diversão transformaram o
ensino num desafio permanente para professores, pais e educadores em geral. Como
competir com o vídeo game, a Internet, o cd rom, a televisão, os brinquedos
eletrônicos, cada vez mais atraentes e ágeis? Enquanto isso, a evolução do ensino
continua lenta, muitas vezes em atrativos e sem condições de competir em função
dos interesses lúdicos do educando.
Ao substituir a pedagogia tradicional por atividades pedagógicas diversificadas
pedagógicas com o professor desperta o interesse de alunos. Numa época em que
crianças têm sua atenção frequentemente desviada para outras atividades, a escola
precisa buscar alternativa atraente para que as crianças sintam prazer em aprender.
A diversidade pedagógica proporciona uma aprendizagem prazerosa auxiliando no
crescimento de todas as áreas do desenvolvimento infantil, em seus aspectos: físico,
psicológico, social e intelectual entre outros.
As atividades diferenciadas podem ser adequadas ao interesse, as
necessidades e as capacidades da etapa de desenvolvimento que a criança
apresenta, considerando uma inesgotável fonte de situações de aprendizagem que
propiciam ao aluno a satisfação e a busca do conhecimento, já que esse ser em
desenvolvimento produz bons resultados e assimila melhor aquilo que é vivenciado,
sendo um agente da construção do seu conhecimento e desenvolvimento integral.
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Conforme Ferreira (1994, p.13) argumenta: “são muitos os recursos
pedagógicos que podem ser adaptados ao cotidiano dos alunos para que
desenvolvam suas habilidades sem que sejam podados ou desrespeitados enquanto
crianças”.
Segundo esclarece Reverbel (1989, p.31), “quando levamos nosso aluno a
pensar, criar, desenvolver com suas próprias possibilidades estamos abrindo
caminhos para que seu desenvolvimento seja completo”. Analisando, assim, as
dificuldades para ajudar a criança a encontrar formas diversas de aprendizado.
Um dos recursos pedagógicos que traz resultados excelentes para o aluno é o
desenvolvimento com material de sucata onde através da criação e transformação
desses materiais em objetos que serão adaptados ao objetivo da aula ou disciplina os
alunos transportam seus pensamentos e criatividades tornando a aula dinâmica onde
estão aprendendo com o concreto. É importante que o educador estimule a criança a
fazer relações entre o que ela vê e o seu próprio mundo, suas próprias vontades.
O TEATRO EM SALA DE AULA
Entre as várias funções do teatro para a criança, uma das mais importantes é
a função de educar, promover atividades que visem sanar algumas dificuldades
encontradas pelos alunos com relação aprendizagem, sociabilidade entre outros.
Através do teatro usado como recurso pedagógico é fornecido ao aluno instrumentos
intelectuais, morais e éticos necessários a ele, visando sua integração individual,
familiar, social, consciente e responsável.
A LITERATURA INFANTIL EM SALA DE AULA
A literatura infantil como recurso pedagógico proporciona o aprendizado em
todos os aspectos de forma descontraída e imaginaria, pois, é nas histórias infantis
que a nossa criança se transporta no seu mundo para buscar o imaginário, ou seja, o
mágico, o diferente, o impossível.
Rego (1995, p.51) lembra que “as crianças que nascem em ambientes letrados
cedo desenvolvem um interesse lúdico em relação às atividades de leitura e escrita
que adultos praticam ao seu redor”. Esse interesse será variável em função da
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qualidade, da frequência e do valor que possam ter essas atividades para os adultos
que convivem mais diretamente com as crianças.
OS JOGOS E BRINCADEIRAS EM SALA DE AULA
O desenvolvimento de uma criança certamente depende de muitos fatores, por
isso quanto maior forem as oportunidades de estabelecer com o outro um contato,
maior e mais significativa será sua aprendizagem e, consequentemente, seu
desenvolvimento. As crianças brincam para compreenderem o mundo que as cerca.
Segundo analisa Moyles (2002) o brincar possibilita que o cérebro se mantenha ativo,
pois desafia a criança a dominar o que já é conhecido, buscando investigar o que de
novo a situação lhe propõe.
O brincar não constitui perda de tempo e nem é uma forma de preenchê-lo, o
brincar possibilita o desenvolvimento integral da criança, já que se envolve
afetivamente, convive socialmente e opera mentalmente, facilitando a apreensão da
realidade. Conforme Oliveira (2000), é brincando que a criança se humaniza,
aprendendo a conciliar de forma efetiva a afirmação de si mesmo.
Com esta visão Piaget, apud Lima (1980, p. 118) diferencia o ato de educar,
destacando que “educar pela técnica e educar pela inteligência, uma transmite
autoritarismo, hábitos motores, verbais e mentais, e a outra provoca permanente
busca de novas soluções, estratégias. Para ele, “educar pela inteligência é educar
pelo jogo”.
O USO DAS TECNOLOGIAS EM SALA DE AULA
Para que o ensino-aprendizagem e as tecnologias se unifiquem para auxiliar à
educação precisam desenvolver questões articuladas que precisam estar associadas
com a realidade do meio social que a criança está inserida.
Vive-se em um momento que as tecnologias fazem parte do contexto social que
nossos alunos estão inseridos e essa interação precisa ser usada na escola de
maneira contribua para o desenvolvimento do aluno
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Muitas vezes, a incorporação das tecnologias causa receio nos professores,
porque são entendimentos novos que muitos ainda não dominam, resistindo ao uso
em sala de aula.
Entre as várias contribuições que o uso da tecnologia desperta no ambiente
escolar, pode-se citar a aprendizagem mais significativa e interessante aos olhos dos
alunos, pois é uma ferramenta que faz parte do dia a dia das crianças e torna a
aquisição do conhecimento mais lúdica e agradável.
Outro aspecto importante é interação do aluno com o mundo, pois o rádio, a TV
e a internet por exemplo, permitem ao aluno acompanhar todas as notícias que fazem
parte do mundo, descobrindo e redescobrindo novos conhecimentos.
Segundo Ramos (2011, p.47)
[...] as tecnologias servem como mediadores do homem com seu meio,
refletindo a essência humana de mediatizar suas relações pelo uso de
ferramentas e signos. E nesse processo de mediatização torna-se possível
ampliar a compreensão sobre o mundo e as possibilidades de intervenção.

Vale ressaltar que somente o uso das tecnologias, sem uma metodologia
adequada para construção do conhecimento não traz resultados positivos, portanto, o
uso dessas ferramentas precisa ser contextualizado, entrelaçando a teoria e a prática,
a pesquisa e o ensino e a didática que usada pelo professor.
O mundo está em constante transformação, novas tecnologias aparecem a
todo o momento na realidade dos indivíduos, no entanto ainda são encontradas
escolas com um aparato enorme de computadores que não usados pelos professores,
por falar de conhecimento e muitas vezes do próprio desinteresse dos professores,
pois é mais cômodo permanecer na metodologia que envolve o quadro e o giz.
Portanto essa visão precisa ser repensada com urgência, quando a escola
deixa de acompanhar o meio social, ela deixa de ser atrativa para o aluno,
aprofundando o desinteresse pela busca do conhecimento sistematizado.
As práticas pedagógicas que incorporaram o uso das tecnologias despertam
possibilidades para desenvolver um ensino atrativo, onde os alunos queiram estar
neste ambiente.
Sabe-se que ainda são muitas limitações e dificuldades, pela falta de
preparação e do próprio preconceito que os professores demonstram pelo uso das
tecnologias, entre eles pode-se citar a didática utilizada pelos professores, a
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dificuldade em integrar e sistematizar os conteúdos no uso da internet, a falta de
inclusão e definição de como proceder com o uso das tecnologias no Projeto Político
Pedagógico.
Não se pode deixar de citar a infraestrutura que muitas vezes é precária,
principalmente em relação ao acesso à internet, onde as redes disponibilizadas para
as escolas são de baixa frequência, dificultando o acesso aos conteúdos programados
pelos professores.
Para finalizar concorda-se com Ramos (2011, p.55) “Apesar de toda evolução
no campo tecnológico e informacional, a escola ainda vivência problemas antigos.
Precisamos ficar atentos para que as novas tecnologias não usem antigas roupagens
e se tornem somente transmissão de conhecimento”.
ATIVIDADES ALÉM DA SALA DE AULA
A sala de aula ainda é o espaço onde acontece todo ou quase todo o
aprendizado, mas quando o professor traz o aluno para um novo contexto, onde o
trabalho que ele desenvolve pode levar o aluno á sentir prazer em aprender e querer
fazer parte da rotina da escola. Principalmente quando há na escola caos de
indisciplina, a mesma tem o dever de buscar formas de trabalhar o conteúdo e ao
mesmo tempo lidar com os fatores da indisciplina, sabe-se que o professor foi e
sempre será um influenciador de opiniões e o total responsável pela sua aula e sala
de aula, dentro de sua sala ele pode levar o aluno a viajar pelo mundo a fora ou pode
prendê-lo ali, sem o deixar voar.
A aula fora da sala de aula pode ser uma aula expositiva, que de acordo com
Aquino (1996, p.137):
A aula expositiva pode exigir silêncio e acompanhamento do raciocínio. Por
outro lado, a resolução de problemas pode exigir troca de ideias sobre
procedimentos e tentativas, como parte constituinte da disciplina e não como
manifestação da indisciplina. O problema da disciplina ou indisciplina no
âmbito escolar não é, nesse sentido, o de obter um tipo padronizado de
comportamento, mas o de como ensinar certas maneiras de se trabalhar.

Como pode-se perceber muitas vezes a indisciplina acontece quando o
professor não tem clareza da atividade que vai desenvolver em sua aula. Nem sempre
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a bagunça em sala de aula significa uma turma indisciplinada. Conforme complementa
o mesmo autor citado acima:
Uma vez que se qualifica seu possuidor como metódico e segurador de certas
regras, o adjetivo disciplinado indica a posse de um modo de fazer que não
se funda necessariamente em enunciados gerais prévios que guiem a ação
ou regulem o comportamento para a boa ordem, mas preceitos que podem
nos ser uteis para que, entre outras coisas, não desperdicemos esforços em
vão, para que os caminhos que tomemos nos surpreendam negativamente o
menos possível, dadas as experiencias anteriores (nossas e de outras
pessoas). E é nesse sentido que o trabalho do professor, ainda que não seja
insubstituível, é enriquecedor.

Fazer um indivíduo querer empreender o processo de aprendizagem, saber
como se pode estabelecer o tipo de motivação necessária para que o estudante
focalize sua atenção nos fatos estimuladores que acarretarão a mudança de
comportamento que é o indício da aprendizagem engloba alguns fatores como o
estado de alerta.
As atividades além da sala de aula podem levar o aluno a conhecer melhor a
cidade onde mora, seus pontos turísticos, museus, ruas, praças e construções. São
inúmeras as aprendizagens que se pode ter além dos muros da escola.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise desenvolvida ao longo da pesquisa, verificou-se que a
indisciplina pode ter como ponto de partida a falta de regras e limites dados pelos
familiares em casa. As ações indisciplinares efetuadas dentro dos lares acaba
refletindo de forma direta e aparente na sala de aula e na escola de maneira geral.
No espaço escolar, as atitudes indisciplinares, marcadas pela iniciativa em se
comportar de maneira hostil podem ser reprimidas por meio de atitudes mais drásticas
como reduzir a nota retirada da sala de aula e até mesmo, afastamento do convício
escolar. Porém, de maneira geral essas atitudes terminam por agravar a situação
criando mais conflitos, atitudes agressivas e transtornos, o que irá gerar ainda mais
indisciplina e penalizará o processo de ensino aprendizagem. O caminho mais
adequado consiste em os professores e a escola trabalhar de forma a amenizar os
problemas dentro de sala. A escola e seus integrantes tais como: professores, parte
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pedagógica, parte administrativa etc., devem ter entre si diálogo acertado quanto aos
métodos e estratégias a serem trabalhados com os alunos acerca da indisciplina.
Uma possibilidade refere-se a tornar a família parte integrante da rotina escolar,
a qual irá acompanhar de perto com mais afinco a aprendizagem dos seus filhos. Mas,
infelizmente, essa possibilidade nem sempre se apresenta.
Por outro lado, o professor pode trabalhar junto aos alunos de forma dialógica,
explicativa e aplicativa, buscando sempre de forma compassada, quais serão as
formas de trabalhar com a indisciplina e como todos podem tornar mais prazeroso
integrar-se e ajudar a conter, ou ao menos entender que atos de rebeldia, agressões
causam danos irreparáveis, tanto físicos como psicológicos.
Nessa direção, por meio do desenvolvimento de atividades direcionadas,
aplicadas de forma mais lúdica, todos terão uma interação mais abrangente. Dessa
forma, o fator indisciplina aos poucos vai deixando de ser o foco da questão, tendo
como o foco então a aprendizagem, os conceitos, as praticas pedagógicas e, por fim,
a consciência de que o fator educação é primordial para que todos tenham um futuro
melhor e mais proveitoso.
A escolha de atividades motivadoras deve estar diretamente ligada à relação
dos professores com seus alunos. Professores que impõem sua vontade na escolha
de tarefas acabam anulando seus alunos nas suas expectativas individuais.
Ao final, por meio do desenvolvimento de atividades baseadas em estratégias
alternativas de ensino, torna-se viável atingir a redução da indisciplina na sala de aula
e, dessa forma, qualificar o processo de ensino aprendizagem.
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METODOLOGIAS DIFERENCIADAS, SUA IMPORTÂNCIA PARA UMA
APRENDIZAGEM EFETIVA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA
XEILA ELISABETE CORNELSEN
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RESUMO
Este trabalho propõe uma reflexão sobre a necessidade de desenvolver projetos e
atividades metodológicas diferenciadas no âmbito escolar, para que o educando não
viva à margem de uma Educação que pode lhe oferecer expectativas de
aprendizagem prazerosa e de qualidade. Os estudos foram pautados em experiências
e pesquisas desenvolvidas no Grupo Escolar Municipal Professora Xeila Elisabete
Cornelsen, do município de Canoinhas-SC. A intenção foi identificar projetos de
metodologias diferenciadas, aplicadas e oferecidas no currículo escolar. A pesquisa
se constituiu de aprofundamentos bibliográficos, observação, entrevistas e
questionários. A sociedade passa por transformações de paradigmas, inclusive nos
modelos educacionais, em que os educandos têm acesso à muitas informações por
meio das mídias sociais, deixando a Educação Tradicional pouco interessante para
os alunos. Portanto, cabe a escola transformar tais informações em conhecimento
científico. Nessa perspectiva, torna-se necessário aos profissionais da Educação uma
busca comprometida, de ações e recursos pedagógicos, para que suas aulas sejam
dinâmicas, a fim de alcançar o objetivo pautado nos documentos que regem a
Educação e levar para a sala de aula, e qualquer espaço, em que se pretende ensinar,
ou aprender algo, materiais e atividades que incitem o aluno a pensar, criar e agir.
Ressaltando, ainda, que o ser humano está em constante transformação, assim como
o mundo a seu redor, dessa forma, tudo pode virar ação ou reação de algo, desde que
exista alguém buscando e trabalhando para isso.
Palavras-Chave: Diferentes metodologias. Ensino. Aprendizagem.
ABSTRACT
This work proposes a reflection on the need to develop differentiated projects and
methodological activities in the school environment, so that the student does not live
on the margins of an Education that can offer him/her expectations of pleasant and
quality learning. The studies were based on experiences and research developed in
the Xeila Elisabete Cornelsen Municipal School Group, of the municipality of
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Canoinhas-SC. The intention was to identify projects with different methodologies,
applied and offered in the school curriculum. The research consisted of bibliographic
deepening, observation, interviews and questionnaires. The society of the is
undergoing paradigm transformations, including educational models, in which students
have access to much information through social media, leaving Traditional Education
of little interest to students. Therefore, it is up to the school to transform such
information into scientific knowledge. From this perspective, it becomes necessary for
the professionals of Education a committed search of pedagogical actions and
resources. So that their classes are dynamic in order to achieve the objective based
on the documents that govern Education and take to the classroom and any space
where they intend to teach, or learn something, materials and activities that encourage
the student to think, create and act. Also emphasizing that the human being is in
constant transformation, as well as the world around him, so everything can become
action or reaction of something, as long as there is someone seeking and working for
it.
Keywords: Different methodologies. Teaching. Learning.
INTRODUÇÃO
Na busca de oferecer um ensino significativo, aproveitando e adequando os
espaços, o docente deve dentro dos currículos e normas, construir metodologias
diferenciadas. Levando em conta que se está diante de uma sociedade tecnológica e
informacional, faz-se necessário refletir sobre as práticas docentes e oferecer
possibilidades, como também ferramentas, para que o conhecimento aconteça. É
importante que o professor conheça seu público, pois, tradicional ou contemporâneo,
o método de ensino sempre acontecerá, de acordo com a bagagem social e até
mesmo psicológica, de cada aluno.
A principal proposta desse trabalho é apresentar reflexões e contribuir para a
implementação e transformação das metodologias nos espaços de ensino e
aprendizagem. A pesquisa traz como problema: As metodologias diferenciadas de
ensino aplicadas nos Anos Iniciais de Ensino Fundamental, tem efeito positivo no
processo de aprendizagem?
Seu objetivo geral está envolto em propor uma reflexão sobre a necessidade
de desenvolver projetos e atividades metodológicas diferenciadas no âmbito escolar,
para que o educando não viva à margem de uma Educação que pode lhe oferecer
expectativas de aprendizagem, prazerosa e de qualidade.
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Apresenta-se um breve resgate histórico sobre os métodos de ensino, as
perspectivas e características oferecidas e deixadas, como subsídio no processo
educacional. Além disso, a pesquisa traz também menções importantes sobre o Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica, levando em consideração o fato desse
sistema de avaliação ter feito parte da referida pesquisa.
A população pesquisada foi constituída de professores dos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental e diretora do Grupo Escolar Municipal Xeila Elisabete Cornelsen.
Foram utilizados na pesquisa, questionários e entrevistas, visando investigar os
métodos de ensino utilizados pelos profissionais da instituição.
REFERENCIAL TEÓRICO
Dialogando com a Educação Tradicional, na qual a sala de aula se resumia a
um quadrado com carteiras enfileiradas, quadro negro e livros didáticos de inúmeras
páginas, é possível afirmar que, ainda, convive-se com esse modelo e não se pode
dizer que é inválido. Pelo contrário, com ele vem a cultura e a história da Educação.
Analisando a evolução das metodologias de ensino, Anastasiou (2001) faz um resgate
histórico da universidade brasileira, com a abordagem de alguns elementos da
trajetória metodológica, efetivada nos processos de ensino, ocorridos ao longo da
existência da universidade no Brasil. Destacam-se na história a influência de modelos
jesuíticos.
Embora válido e com vários resultados positivos, para o século XXI, há que se
pensar uma Educação com métodos atualizados e atrativos para o aluno, pois o estilo
de vida das pessoas, a maneira como elas interagem, entre si, e com o mundo,
mudou. Por isso, a escola, em seu processo de ensinar, precisa estar atenta e
possibilitar estratégias inovadoras. Os professores precisam estar dispostos a
atualizações constantes, para desenvolverem em sala de aula, metodologias que
acompanhem a evolução das gerações.
No Brasil, convivemos com contextos educacionais tão diversificados que vão
desde escolas onde os alunos ocupam grande parte de seu tempo copiando
textos passados no quadro até escolas que disponibilizam para alunos e
professores os recursos mais modernos da informação e comunicação. Entre
esses extremos de diversidade, encontramos escolas que estão no século
XIX, com professores do século XX, formando alunos para o mundo do século
XXI (BARBOSA, MOURA, 2013, p. 51 apud SILVA et al., 2017).
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A expressão Metodologias Ativas de Aprendizagem pode ainda parecer
novidade para o professor que atua nas escolas brasileiras e, para alguns, só não está
rotulado como tal, pois de uma forma mais simples se está falando de novas
metodologias, diferentes métodos de ensino. Segundo Barbosa e Moura (2013)
aprendizagem ativa se refere as estratégias para ativar o aluno.
Metodologia é aqui entendida como um conjunto de métodos e técnicas ou
estratégias de ensino-aprendizagem, que contém em si mesmo uma junção política
que corresponde aos objetivos que se pretende alcançar. No entanto, Masetto (2003,
p. 88) apresenta que:
Estratégia e técnica não são a mesma coisa, o autor nos coloca que a
estratégia é um termo mais amplo que técnica. Estratégia é uma maneira de
decidir sobre um conjunto de disposições, são os meios que o docente utiliza
para facilitar a aprendizagem dos estudantes. Técnica são recursos e meios
materiais que estão relacionados aos instrumentos utilizados para atingir
determinados objetivos.

Embora, a termos nominais sejam diferentes na teoria, o professor pode atrelálos ao realizar suas atividades metodológicas.
É sobre tal desafio que se refere esse trabalho, de levar para a sala de aula,
para o pátio da escola e para qualquer espaço, em que se pretende ensinar ou
aprender algo, materiais e metodologias que incitem o aluno a pensar, criar e agir.
Ressaltando, ainda, que o ser humano está em constante transformação, assim
como o mundo a seu redor. Nesse sentido, tudo pode virar ação ou reação de algo,
desde que exista alguém buscando e trabalhando para isso.
Freire (1996, p. 22), afirmava sobre as práticas formadoras que o educador
precisa saber que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades
para a sua produção ou a sua construção”.
A inovação na prática pode ser uma aliada, para melhorar a qualidade de
aprendizagem dos alunos. Ainda, pensando em outras questões que norteiam a
Educação, como: Quais são os desafios impostos pelas novas gerações para as salas
de aula? Continua-se a ouvir o eco dessa pergunta, não é mesmo? No Brasil, algumas
escolas já propõem respostas ideais para remodelar a Educação, fornecendo
ferramentas para que os estudantes integrem processos inovadores e adaptem seu
modo de agir, em um futuro repleto de desafios. Assim, pensando em como ajudar na
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aprendizagem dos alunos, pode-se estar utilizando de metodologias que colaborem
para isso, como as descritas a seguir:
- Método Pestalozzi: Johann Henrich Pestalozzi (1746-1827), nasceu em
Zurique, na Suiça. Após largar os estudos religiosos para estudar ciências da
natureza, Pestalozzi obteve inúmeros fracassos, mas ganhou uma valiosa
experiência, que demonstrou por meio de suas obras. O mesmo teorizou que a
Educação deve ser de acordo com a natureza e que a segurança do lar é a base da
felicidade. Ele enfatizava os métodos de ensino que buscavam fortalecer as próprias
habilidades do aluno, buscando um desenvolvimento infantil mais humanista e afetivo,
tendo como base que o ensino deveria ser passado do familiar para o novo.
- Método Montessori: Maria Montessori (1870-1952), nasceu em Chiaravalle
no norte da Itália, se tornando mais tarde uma das primeiras mulheres a concluir o
curso de medicina, em uma universidade da Itália. Exerceu seu estudo em áreas de
psiquiatria e percebeu o tratamento desumano dado às crianças. Então iniciou sua
pesquisa sobre as crianças portadoras de necessidades especiais e, com seus 28
anos, defendeu em um Congresso Médico Nacional, em Turim, a tese de que a
principal causa para o atraso da aprendizagem das crianças especiais, era a ausência
de materiais de estímulo. Para se especializar, formou-se em Pedagogia e resolveu
se dedicar integralmente à Educação, dando aulas em universidades, associando-se
ao governo e ligas para a Educação e construindo a ‘Casa dei Bambini’ (lar das
crianças), obtendo excelentes resultados.
Segundo Maria Montessori o espaço físico de toda a instituição de ensino, deve
transmitir segurança, aconchego para que os docentes tenham vontade de explorar.
De forma que ela possa sentir que esse lugar é dela e para ela, começando pela
decoração e disposição de materiais, tudo deve ser estruturado e pensado em função
da adaptação e aprendizagem do aluno.
Entretanto, a maioria das escolas dispõe de um acervo de materiais
pedagógicos e livros, mas ainda faltam metodologias adequadas para envolver,
espaço físico/pedagógico, nas ações que propiciam a aprendizagem. Com o
pensamento voltado para esse contexto, Maria Montessori, entendendo que é a
curiosidade natural da criança que a leva a aprender, desde que ela esteja em um
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ambiente satisfatoriamente instigante, criou o método montessoriano. Nesse método,
o espaço preparado de forma que a criança tenha fácil acesso a livros, brinquedos e
outras ferramentas pedagógicas, a fim de também incentivá-la a preservar a ordem.
Essa prática, que é um dos pilares do método, tem por objetivo colocar em
exercício a autonomia do ser em formação, razão por que também aposta na
realização de trabalhos manuais e privilegia experiências de contato concreto, com a
realidade aos conceitos abstratos.
- Método Vygotsky: Lev Vygotsky (1896-1934), foi um psicólogo russo que
nasceu em 1896 na cidade de Orsha, sendo professor e pesquisador, realizou
diversas pesquisas na área do desenvolvimento da aprendizagem e do papel das
relações sociais nesse processo, além de ter desenvolvido estudos que destacam a
relação entre a Psicologia e a Pedagogia.
Estudioso do processo de aprendizagem, Vygotsky defende que a
aprendizagem é resultante da atividade de cada pessoa, assim como da reflexão que
ela consegue fazer a partir daquilo. Dessa forma, cada aluno é um agente ativo nesse
processo. Nessa linha de pensamento, o papel do professor incide em guiá-lo,
enquanto fornece as ferramentas apropriadas para que seu desenvolvimento cognitivo
ocorra da maneira mais apropriada. Assim, a função do professor é conduzir o aluno
até a aquisição do conhecimento.
- Métodos lúdicos: O conceito da palavra lúdico origina-se do latim, ludus, cujo
significado é associado à brincadeira, jogo e divertimento. Para Friedmann (1992),
estudiosa desse campo, a atividade lúdica compreende os conceitos de brincadeira,
jogo e brinquedo. Jogos, brinquedos e brincadeiras colaboram para uma vida mais
significativa e prazerosa para a criança. Por isso, há muito tempo, os estudiosos da
Educação defendem as atividades lúdicas como recursos para o desenvolvimento de
ações pedagógicas significativas, como aquisição da leitura e da escrita, conceitos
matemáticos, dentre outros.
Autores de diferentes matrizes teóricas defendem a ludicidade como base para
a aprendizagem. Na pesquisa de Carleto (2003), por exemplo, encontramos menção
a diversos estudiosos, defensores do lúdico, alguns há mais de dois séculos. Segundo
essa autora:
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Rosseau, Pestalozzi, Froebel, Dewey, Montessori, Piaget, Vygotsky, foram
importantes na organização e concepções pedagógicas em que a atividade
lúdica é percebida como um processo pelo qual a criança enriquece o senso
de responsabilidade, desenvolve a autoexpressão e desenvolve – se, física,
cognitiva e socialmente (CARLETO, 2003, p. 98).

Compreende-se o lúdico, também como um espaço de aprendizagem, embora
não haja necessidade de objetivos pedagógicos específicos no ato de brincar, jogar
dentre outros atos a todo o momento.
- Redefinição de regras: A hora do intervalo ou o recreio, na maioria das
instituições de ensino, é conhecido como a hora da liberdade entre crianças e jovens,
porém esse é o momento que podem acontecer situações de risco à segurança física
e talvez psicológica dos alunos, pois muitos não estão adaptados àquele espaço e
contexto social. Para que esse momento se torne um tempo otimizado é possível, não
criar regras de controle e vigilância, mas sim disponibilizar materiais e organizar o
espaço que valorize e estimule a criatividade dos educandos.
Durante o intervalo entre as aulas os alunos aprendem a tomar decisões
importantes para o relacionamento social [...] decidem com quem conversar,
de quem se aproximar, onde e como brincar e jogar. Aprendem a ceder lugar
ao outro, esperar a vez de falar na roda de amigos, pedir e dar licença e se
desculpar. Assim, o intervalo apresenta um amplo campo de oportunidades
para o desenvolvimento de valores e atitudes (Comunidade Educativa
CEDAC, 2013, p. 25).

Pensando nesse mesmo seguimento, a escola neozelandesa de nome
Swanson Primary School instituiu uma política de valorização da criatividade e a
suspensão de regras para a hora do recreio, deixando as crianças livres para brincar
como bem desejam, sem o controle dos adultos. A ideia é confiar no senso de
responsabilidade das crianças, para assim cuidarem de si mesmas e aprenderem com
os próprios erros.
- Reorganização dos espaços: Em São Paulo, pequenas salas cederam
espaço para 3 grandes salões. A iniciativa foi da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Desembargador Amorim Lima. De acordo com os ciclos de formação
(1.º e 2.º anos, 3.º a 5.º anos e 6.º a 9.º anos), os estudantes desenvolvem suas
atividades em um mesmo ambiente. Os alunos se reúnem em grupos de 5 e fazem
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suas tarefas diárias, com a supervisão dos professores. A diretoria da escola acredita
que, assim, alunos e professores trabalham em parceria, compartilhando o espaço e
as atividades pedagógicas.
Os alunos podem fazer pesquisas na biblioteca, na sala de informática ou nos
livros didáticos distribuídos pelo salão. Assim, mesmo que estejam em um mesmo
grupo, não estão, necessariamente, no mesmo roteiro de pesquisa. De toda forma,
com essa disposição, eles aprendem a trabalhar em equipe, desenvolvendo, assim, o
espírito de colaboração.
Para Moran (2015, p. 16), da Universidade de São Paulo (USP) e pesquisador
de mudanças na Educação:
A tecnologia traz hoje integração de todos os espaços e tempos. O processo
de ensinar e aprender acontece numa interligação simbiótica, profunda,
constante entre o que chamamos mundo físico e mundo digital. Não são dois
mundos ou espaços, mas um espaço estendido, uma sala de aula ampliada
- que se mescla, e se hibridiza constantemente.

Cabe ao professor analisar o melhor método de fazer essas mudanças nos
espaços, sendo que o professor pode se utilizar de uma forma mais suave, em que se
mantem o modelo curricular tradicional, mas que humanize de certa forma o espaço
da sala. Ou optar por uma mudança e organização mais drástica ou profunda em que
se mude o tradicional e se redesenhe o modelo que conhecemos. Isso então irá da
criatividade de cada profissional.
- Aprendizagem baseada em problemas: A aprendizagem baseada em
problemas, Project Based Learning (PBL), tem como propósito fazer com que os
estudantes aprendam através da resolução colaborativa de desafios. Ao explorar
soluções dentro de um contexto específico de aprendizado, que pode utilizar a
tecnologia e/ou outros recursos, essa metodologia incentiva à habilidade de investigar,
refletir e criar perante a uma situação.
De acordo com Pereira (1998 apud BOROCHOVICIUS; TORTELLA, 2014, p.
265):
Para que a aprendizagem ocorra, ela precisa ser necessariamente
transformacional, exigindo do professor uma compreensão de novos
significados, relacionando-os às experiências prévias e às vivências dos
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alunos, permitindo a formulação de problemas que estimulem, desafiem e
incentivem novas aprendizagens.

Sendo assim professor atua como mediador da aprendizagem, provocando e
instigando o aluno a buscar as resoluções por si só. O docente tem o papel de
intermediar nos trabalhos e projetos, assim como também de oferecer retorno para a
reflexão sobre os caminhos tomados para a construção do conhecimento, estimulando
a crítica e reflexão dos jovens.
Para Levin (2001 apud BOROCHOVICIUS e TORTELLA, 2014, p. 265) “a ABP,
Aprendizagem Baseada em Problemas, está relacionada com a teoria construtivista
da aprendizagem”. Pois a partir da dúvida e do buscar saber a resposta para aquela
determinada pergunta, o aluno constrói seu próprio conhecimento, sendo ele o
nivelador de como fará isso, tendo sempre um mediador que é o professor em
questão.
- Aprendizagem entre pares ou times (trabalho em equipe): A
aprendizagem entre pares e times, em inglês, Team Based Learning (TBL), como o
próprio nome revela, se trata da formação de equipes dentro de determinada turma,
para que o aprendizado seja feito em conjunto e haja compartilhamento de ideias.
Segundo Mazur (2017 apud BUENO; KOEHLER; SILVA PINTO, 2013, p. 79):
[...] Ao contrário da prática comum de fazer perguntas informais, durante uma
aula tradicional, que normalmente envolve uns poucos alunos altamente
motivados, a metodologia do ‘peer instruction’ pressupõe questionamentos
mais estruturados e que envolvem todos os alunos na aula.

Seja em um estudo de caso ou em um projeto, é possível que os alunos
resolvam os desafios e trabalhem juntos, o que pode ser benéfico na busca pelo
conhecimento. Afinal, com a ajuda mútua, se pode aprender e ensinar ao mesmo
tempo, formando o pensamento crítico, que é construído por meio de discussões
embasadas e levando em consideração opiniões divergentes. Segundo as autoras
Bueno, Koehler e Silva Pinto (2013) isso se dá devido as metodologias ativas estarem
fundamentadas na autonomia, na aprendizagem ativa, colaborativa, quando os
estudantes desempenham um papel essencial na criação de novos conhecimentos.
O professor pode trabalhar essa aprendizagem por meio de um estudo de caso
ou projeto, para que os alunos resolvam os desafios de forma colaborativa. Dessa
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forma, eles aprendem uns com os outros, empenhando-se para formar o pensamento
crítico, que é construído por meio de discussões e reflexões entre os grupos.
Essa interação entre colegas e professores leva o estudante a refletir sobre os
assuntos abordados.
Ao professor cabe a tarefa de despertar no educando uma atitude crítica
diante da realidade em que se encontra inserido, preparando-o para ‘ler o
mundo’: a princípio, o seu mundo, mas daí em diante, e paulatinamente, todos
os mundos possíveis (KOCH, 2002 apud DIESEL; BADEZ; MARTINS, 2017,
p. 159).

No início pode parecer difícil o educador realizar essa prática, entrelaçar ela em
seu currículo didático, até mesmo os alunos demoram a entender que o trabalhar em
grupo, é uma construção de conhecimento em conjunto e não apenas ‘conversar e
bagunçar’. Entretanto, é necessário haver uma revisão daquele método tradicional de
apenas assistir a aula, sem haver participação e interação. Pois, sabe-se hoje que os
alunos são ativos e aprender exige ação e conversação.
- Sala de aula invertida: A sala de aula invertida, flipped classroom, pode ser
considerada um apoio para trabalhar com as metodologias ativas, que tem como
objetivo substituir a maioria das aulas expositivas, por extensões da sala de aula em
outros ambientes, como em casa, no transporte, entre outros.
Nesse modelo, o estudante tem acesso a conteúdo de forma antecipada,
podendo ser online, para que o tempo em sala de aula seja otimizado. Dessa forma,
fazendo com que se tenha um conhecimento prévio sobre o conteúdo a ser estudado
e se interaja com os colegas para realizar projetos e resolver problemas.
A diferença básica em relação à proposta da SAI e o modo tradicional de
fazer a sala invertida dentro da sala de aula é que se utilizarmos os recursos
tecnológicos na mediação desse método oportunizamos ao aluno as
possibilidades de buscar conteúdos em vídeos, em hipertextos, grupos em
redes sociais, bibliotecas virtuais, nas entrevistas com especialistas sobre o
conteúdo etc, além é claro de o aluno poder medir antecipadamente o seu
nível de apropriação do conteúdo prévio com ajuda de recursos tecnológicos
de medição, viabilizando desse modo a antecipação de resultados (MORAN,
2014 apud ROCHA, 2014).

É uma ótima maneira de fazer com que os estudantes se interessem pelas
aulas e participem ativamente da construção do seu aprendizado, ao se beneficiar
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com um melhor planejamento de aula e com a utilização de recursos variados, como
vídeos, imagens, e textos em diversos formatos.
O conhecimento é um processo adaptativo que permite ao indivíduo viver
num mundo de limitações. Sendo assim, não se pode dizer que o
conhecimento representa uma descrição fiel da realidade, mas é dela uma
representação, construída por cada um de nós (MORETTO, 2003, p. 43).

Com todas essas metodologias sendo testadas e aprovadas, com a
possibilidade de serem aplicadas, as escolas podem ser mais prazerosas,
favorecendo um aprendizado mais eficiente.
Uma só forma de trabalho pode não atingir a todos os alunos na conquista de
níveis complexos de pensamento e de comprometimento em suas ações,
como desejados, ao mesmo tempo e em curto tempo. Essa é a razão da
necessidade de se buscar diferentes alternativas que contenham, em sua
proposta, as condições de provocar atividades que estimulem o
desenvolvimento de diferentes habilidades de pensamento dos alunos e
possibilitem ao professor atuar naquelas situações que promovem a
autonomia, substituindo, sempre que possível, as situações evidentemente
controladoras (BERBEL, 2011, p. 37).

As instituições vêm se renovando e, é notável que, não é uma tarefa das mais
simples, esclarecendo que uma escola não é resumida à professores e alunos. Para
que as coisas aconteçam, todo o processo educacional é envolvido nos aspectos de
gestões e normatizações legais. Isso, é essencial para o processo e, no setor
pedagógico a Educação se depara, ainda hoje, mesmo com a modernidade gritando
por espaço, com profissionais desmotivados ou cansados, que relutam a aceitar as
mudanças. Nesse sentido:
[...] vamos encontrar os que se percebem como ‘marionetes’, apresentando
sentimentos negativos por serem externamente guiados, tendo as causas de
seus comportamentos relacionadas a fatores externos, como o
comportamento ou a pressão de outras pessoas. Essa situação promove
sentimentos de fraqueza e ineficácia, implica o afastamento de situações de
desempenho e acarreta o desenvolvimento precário das habilidades que
possibilitariam uma melhor interação com eventos do ambiente [...]
(GUIMARÃES, 2003 apud BERBEL, 2011, p. 27).

O professor pode trazer metodologias ativas ou diferentes, como aqui são
definidas, cujo o foco é ressignificar o aprendizado para o aluno. A responsabilidade
do profissional em pesquisar, inovar, modificar espaços e ferramentas, vai além de
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dar uma boa aula e boas notas aos alunos. Tais ações perpassam os limites da escola
quando o pupilo, ali presente, torna-se um cidadão do mundo leva em sua bagagem
exemplos do seu mestre.
O grande desafio da Metodologia Ativa é aperfeiçoar a autonomia individual e
uma Educação, capaz de desenvolver uma visão do todo - transdisciplinar, que
possibilite a compreensão de aspectos cognitivos, afetivos, socioeconômicos,
políticos

e

culturais,

constituindo

uma

prática

pedagógica

socialmente

contextualizada.
Para que as Metodologias Ativas possam causar um efeito na direção da
intencionalidade pela qual são definidas ou eleitas, será necessário que os
participantes do processo as assimilem, no sentido de compreendê-las,
acreditem em seu potencial pedagógico e incluam uma boa dose de
disponibilidade intelectual e afetiva (valorização) para trabalharem conforme
a proposta, já que são muitas as condições do próprio professor, dos alunos
e do cotidiano escolar que podem dificultar ou mesmo impedir esse intento
(BERBEL, 2011, p. 37).

É importante ressaltar que independente da metodologia escolhida pelo
educador, o que deve se considerar é se está sendo aproveitado pelo aluno. Deve-se
sempre pensar se a metodologia está tendo valia, cada estudante assimila os
conteúdos de forma diferente, assim a metodologia que é bom para um, nem sempre
é bom para outro. O correto é ver qual metodologia se encaixa melhor para o grupo e
com o tempo e por meio das atividades se vai trabalhando a individualidade de cada
um.
A partir da implementação da nova proposta Curricular, a ideia é que um novo
caminho seja traçado, unindo instituição, família e sociedade. Para que pensem e
hajam de forma colaborativa, havendo um ganho para todos os envolvidos no
processo de ensino e aprendizagem.
Pensando nas instituições escolares, nas organizações e espaços dispostos, e
oferecidos, para os estudantes, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) discute
esses aspectos, trazendo essa discussão inclusive no documento da Associação dos
Municípios do Planalto Norte Catarinense (AMPLANORTE). De acordo com a
Proposta Curricular de Educação Básica das Redes Municipais da AMPLANORTE,
Santa Catarina (2020, p. 68).
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Partindo da ideia de que os estudantes são sujeitos singulares em processo
de formação, que se posicionam em diferentes percursos formativos, é
imperativo pensar novos espaços de aprendizagem, novas formas de prover
e organizar os usos qualificados dos recursos tecnológicos (cadeiras, mesas,
computadores, projetores multimídias, livros, brinquedos, jogos, dentre
outros). Da mesma forma, é necessário pensar novas formas de organizar os
tempos que rompam com as fragmentações e rupturas no fluxo das
aprendizagens, nas abordagens dos conhecimentos escolares, na
consideração da disposição interna dos estudantes. Essas formas de
organizar os tempos e espaços educativos possibilitam operar mediações
significativas para a formação da consciência e da ação dos sujeitos no
mundo.

É de extrema importância, que todas as instituições escolares tenham esse
novo currículo como uma referência e que tenham a certeza de que todos os esforços
feitos para se adaptar a ele, serão recompensados no futuro, com alunos formadores
de opiniões e conceitos.
Para que se construa um método de ensino eficaz e que faça sentido, o
profissional da Educação deve ter um olhar reflexivo quanto as características do
aluno e tem como parte do desenvolvimento de seu trabalho, planejar e promover
ações diagnósticas. Isso, está registrado nas normas curriculares nos Projetos
Políticos Pedagógicos (PPPs) das instituições escolares, como estabelece a lei n.º
9.394, Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996, artigo 4, capítulo V - acesso aos níveis
mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, “segundo a capacidade
de cada um”.
Para assegurar esse direito, e indispensável conhecer os anseios, dificuldades
e habilidades dos discentes para realizar a metodologia adequada, nesse sentido
existem e são disponibilizadas as avaliações.
Nas primeiras décadas do século XXI, o formato de avaliação mais impactante
para a Educação brasileira, trazendo subsídios para que se analise o desenvolvimento
do ensino e aprendizagem, vem sendo os resultados da Prova Brasil, que são parte
integrante para constituir o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).
Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007,
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e
estabelecer metas para a melhoria do ensino. (MEC, 2018, n. p.)

O IDEB atua como um sistema indicador de dados que monitora as informações
concretas sobre o rendimento dos alunos, para que as instituições escolares possam
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buscar melhorias, entre elas, na metodologia de trabalho para obter melhores
proveitos na aprendizagem.
As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e
municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os
estados e o País, realizados a cada dois anos. As metas estabelecidas pelo
Ideb são diferenciadas para cada escola e rede de ensino, com o objetivo
único de alcançar 6 pontos até 2022, média correspondente ao sistema
educacional dos países desenvolvidos (BRASIL. MEC, 2018, n.p.).

O sistema de avaliação do IDEB, foi estruturado para medir os resultados da
Educação. No entanto, esse processo está entrelaçado a outros aspectos
educacionais, como frequência e aprovação. Nesse sentido:
[...] representa a iniciativa pioneira de reunir, em um só indicador, dois
conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo
escolar e médias de desempenho nas avaliações. Além disso, ele agrega ao
enfoque pedagógico dos resultados das avaliações em larga escala, a
possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que
permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas (BRASIL,
2011 apud RIBEIRO E SILVA, 2014 n. p).

A partir da demanda do mundo globalizado, cada vez mais presente na
Educação, a avaliação educacional: Prova Brasil, foi um instrumento fundamental,
como política pública para conhecer a qualidade do ensino, em todos os aspectos que
evolvem o processo de ensino e aprendizagem.
No entanto, cabe as instituições escolares, fazer uso e colocar na prática os
instrumentos legais e incentivos que lhes é oferecido, transformando-os em
conhecimento para os alunos. Ao observar seu IDEB a escola terá uma noção de
como está a qualidade do seu ensino. Com o objetivo de alcançar resultados
melhores, poderá traçar metas que envolvam diferentes aspectos. A metodologia de
trabalho, certamente estará entre essas estratégias de melhoria de qualidade, pois
colaboram para atingir, de diferentes maneiras, a diversidade de alunos existente.
Nesse pensamento, o IDEB não é definido como uma metodologia, mas sim como
uma avaliação de como os métodos de ensino podem estar tendo efeito na
aprendizagem.
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MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada no Grupo Escolar Municipal (GEM) Professora Xeila
Elisabete Cornelsen, situada no município de Canoinhas, que atende crianças desde
o pré-escolar da Educação Infantil até o quinto ano dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental.
A pesquisa realizada foi participante, assim como pesquisa-ação. Existe uma
interação entre pesquisado e pesquisador, no qual o pesquisado não é um agente
passivo e observador. A diferença é que, nesse caso, não é necessário que haja um
plano prévio de intervenção. O principal elemento dessa pesquisa é o resultado da
relação entre pesquisado e pesquisador, o que surge a partir desta interação.
Sendo, então, a pesquisa, classificada como participante artificial, pois foi
possível observar e interagir com o grupo, durante um determinado tempo, para que
se alcançasse subsídios e respostas. Também, sendo uma pesquisa qualitativa,
quando se busca resultados por meio de percepções e de análises, tendo como base,
nesse caso, um questionário, para compreender o comportamento de determinado
grupo-alvo.
Para o feitio dos questionários foi utilizado alguns aprofundamentos
bibliográficos, por observação e entrevista com professores e direção da instituição.
De forma que, previamente planejados, com o intuito de entender como os
professores da referida instituição estão atuando. Foram entregues questionários
impressos, para que se pudesse analisar, com cautela, o que os professores
conhecem sobre o tema. Ainda, se demonstram os mesmos têm interesse em
pesquisar sobre o mesmo, já que está sendo oferecida a oportunidade, a fim de
investigar quais são os métodos e recursos, utilizados, atualmente, em sala de aula,
para identificar e diferenciar as metodologias.
Foram utilizadas, também, informações pertinentes a respeito de projetos de
leitura, sendo um deles pesquisado, analisado e apresentado anteriormente pela
acadêmica pesquisadora no Seminário de Estágio Curricular, no ano de 2018, na
Universidade do Contestado (UnC), Projeto: Carrinho de leitura. No referido momento
foram indagadas três perguntas para os professores, que oralmente expuseram
algumas situações relacionadas à metodologia.
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Essas observações e questionamentos foram apresentados nas discussões e
resultados dessa pesquisa.
Por conta da referida escola se tratar de uma unidade pequena, com poucas
turmas, um número limitado de alunos, certamente seu quadro de professores é
brando, contando com apenas quatro professores que atuam do primeiro ao quinto
ano do Ensino Fundamental, um profissional de arte, um de Educação Física e uma
professora de Educação Especial. No entanto, não sendo isso, justificativa para que
se diminua a importância da referida pesquisa. Porém, tornou a busca da
pesquisadora mais ampla, o que deixou o trabalho mais interessante e o campo de
pesquisa mais explorado, fato este que permitiu aprofundar tal pesquisa em relação
ao IDEB da referida unidade escolar.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Perante os desafios encontrados, no sentido de facilitar o aprendizado, os
professores responderam perguntas, descrevendo suas práticas na referida escola,
segue quadros e gráficos para exemplificar:
Quadro 1 – Metodologias ‘novas’ aplicadas para o repasse do conhecimento

Aulas expositivas, debates, sempre valorizando a bagagem que os alunos já têm.
(Professor 01).
Além de procurar dar carinho para os alunos, pois penso que além de professora a gente
acaba se sentindo meio mãe... Procuro trazer atividades lúdicas, procuro fazer com que os
alunos participem em todas as disciplinas, com isso ganham nota na participação.
(Professor 02).
Uso de vídeos como complemento, jogos de alfabetização e tecnologia. (Professor 03).
Leitura, (vestir personagens) e muitos jogos. (Professor 04).
Fonte: Dados da pesquisa (2019).

As respostas acima afirmam que os professores buscam atividades visando as
inovações tecnológicas e acreditam na ludicidade, como um método eficaz para a
alfabetização.
Nesse sentido, de acordo com Rigon (2010, p. 79) o papel do professor desse
novo modelo educacional:
O professor, como este ser talentoso e pleno de dons, deve ser, antes de
tudo, indispensável, a seus alunos. E por que indispensável? Porque, para
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trabalhar nas Oficinas de Aprendizagem que, é preciso que o professor seja
realmente competente, extremamente estudioso, uma paixão pela pesquisa,
já que a transdisciplinaridade exige este conhecimento maior, que forma a
sabedoria, e que assuma outras funções, focadas em resultados, visando ao
sucesso deste aluno em sua vida.

Valorizando sua relação com as crianças, planejando, criando estratégias e
métodos adequados ao currículo. Porém, que atinjam o objetivo final de uma aula, que
deve ser o despertar para o conhecimento de seu aluno, certamente o professor estará
fazendo um bom trabalho.
Frequência do uso de metodologias diferenciadas, (jogos, brincadeiras,
projetos,

pesquisas

em

laboratórios,

atividades

em

espaço

externo)

no

desenvolvimento das aulas.
Gráfico 1 – Frequência do uso de metodologias diferenciadas, (jogos, brincadeiras, projetos,
pesquisas em laboratórios, atividades em espaço externo) no desenvolvimento das aulas

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

De acordo com as informações dispostas no gráfico, os professores
participantes da pesquisa indicam fazer uso de metodologias. No entanto, a utilização
das metodologias diferenciadas, sugeridas, estão sendo bem divididas, no que diz
respeito ao espaço de tempo, sendo 25% realizando atividades diferentes, com os
alunos, apenas uma vez por semana, 25% uma vez por mês e, a maioria, 50%, as
utiliza duas vezes por semana.
De acordo com Neto (2003, p. 58) apud Bergamo (2016):
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A dificuldade de mostrar o que se pretende para o aluno com os conteúdos e
as propostas de aprendizagem, num mundo com predomínio da prática e do
utilitarismo, tem afastado o interesse das crianças e jovens pelo
conhecimento.

Visto isso, segundo Bergamo (2016), o uso dessas metodologias diferenciadas
pode ter influência na relação do professor com o aluno e a forma como o aluno vê a
disciplina que está sendo trabalhada e passa a abstrair os conceitos mais
rapidamente.
PROJETO CARRINHO DE LEITURA
Para conhecer e identificar algumas metodologias, foi utilizado o projeto de
leitura e contação de história ‘Carrinho da leitura’, com início no ano de 2018,
idealizado e desenvolvido por uma professora. Esse projeto faz parte de encontros
municipais educacionais, como Projeto Leia Canoinhas e 1.ª Mostra de Projetos
Integrados de Leituras.
A professora faz uso de um carrinho de supermercado reconstruído, roupa e
um grande livro. Isso, tudo personalizado e confeccionado por ela, previamente
planejado, a mesma fazia suspense, passeando pela escola e tocando um sino.
Então, visitava as salas de aula, fazendo sua apresentação. De início, escolhia
histórias de seu domínio e que se encaixassem no contexto de cada turma. A
professora relatou que os alunos interagiam e os objetivos propostos, certamente,
foram alcançados.
Interagindo com as professoras envolvidas no projeto, as mesmas relataram a
reciprocidade e influência na aprendizagem dos alunos.
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA ESCOLA
PESQUISADA
Uma ferramenta importante nos aspectos metodológicos da instituição, referida
na pesquisa, é a avaliação, partindo do princípio de que é necessário diagnosticar as
dificuldades e saberes do aluno, para pensar e realizar os métodos de trabalho. Para
isso, a escola, juntamente com as demais escolas das diferentes redes de ensino da
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Educação brasileira, faz parte do Sistema de Avaliação de Educação Básica (SAEB),
em que os alunos realizam a Prova Brasil.
Por intermédio da diretora, com uma breve entrevista, conheceu-se um pouco
da história do IDEB da referida escola. Essa avaliação é realizada por meio de provas
de Matemática e de Língua Portuguesa, para alunos do 5.° ano e 9.º ano do Ensino
Fundamental. A escola, no ano de 2007, tinha o seu resultado muito baixo, 3,08. A
escola, então, mobilizou sua equipe para que a mudança acontecesse. Contou, nessa
situação, com o ‘Projeto Mais Conhecimento’, no qual os profissionais desse
atendimento, trabalhavam as áreas de maior dificuldade apresentada, pelas crianças.
Para diagnosticar tais dificuldades, eram realizados simulados e os resultados
eram sempre tabulados e registrados. Para diferenciar e tornar os simulados como
uma ferramenta eficaz, a escola adotou um método simples, fazendo um rodízio de
profissionais, para a aplicação dos mesmos. Isso era feito para que os alunos se
familiarizassem com a presença de pessoas diferentes, pois, observaram que o
nervosismo pela presença de estranhos atrapalhava os alunos na hora da prova.
Também eram treinados, constantemente, os alunos para preencher gabaritos.
O trabalho em sala de aula era realizado em conjunto, sempre com o mesmo
propósito, fazendo verificações, recuperações das defasagens apresentadas,
enfatizando muito a linguagem, a escrita e a interpretação. Outros recursos e
ferramentas utilizadas e de grande importância, foram os materiais lúdicos, jogos,
informática e os livros didáticos.
A diretora esclareceu que outros fatores interferem na nota do IDEB dos alunos
e fazem parte do cálculo para o efetivo resultado. São números da frequência escolar,
a evasão escolar e a reprovação
Com todo o trabalho realizado com os alunos para melhorar o aprendizado, a
escola conseguiu atingir o objetivo. Em 2017, a nota do IDEB da instituição passou
para 7,1. A professora precursora, que caminhou com os alunos do 5.° ano,
representou a escola na premiação Educador Elpídio Barbosa, que homenageou as
instituições educacionais públicas e privadas que obtiveram destaque em seu
desempenho no IDEB, atualmente a profissional já encerrou sua carreira na docência.
No ano seguinte, a professora que assumiu a turma do 5º ano, sentiu-se
responsável em não deixar a nota dos alunos baixar e tomou para si o desafio.
Segundo ela mesma comenta para essa pesquisa: “o trabalho foi bem difícil, ela era
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ágil e com muita cobrança, motivação e leitura com os alunos que continuaram os
trabalhos de simulados (sic)” (Professor 4). A mesma professora reforçou a
importância do apoio pedagógico na escola. Também, de acordo com a professora,
“A metodologia que mais influência e mais ajuda o aluno é a família e o apoio dos pais
(sic)” (Professor 4).
No ano de 2020, ainda não está disponível o resultado atualizado do IDEB do
GEM Professora Xeila Elisabete Cornelsen. No entanto, a direção esclareceu que a
instituição e seus profissionais continuaram com os mesmos procedimentos
metodológicos. Porém, no último ano a escola passou por muitas dificuldades sociais,
com a intervenção do conselho tutelar, muita inclusão e é nítida a influência desses
aspectos na aprendizagem.
Tabela 1 – IDEB do GME Professora Xeila Elisabete Cornelsen
Ano
Meta
2005
2007
2009
4,0
2011
4,3
2013
4,6
2015
4,9
2017
5,2
Fonte: IDEB/SAEB (2017).

Valor
3,8
4,7
5,0
3,4
6,6
7,1

De acordo com a tabela foi possível verificar que do ano de 2007 para o ano de
2017, o desempenho dos alunos aumentou significativamente, ressaltando que as
metodologias e ferramentas utilizadas pelos docentes se mostraram eficazes, no
processo de aprendizagem e desenvolvimento. Partindo do desafio de elevar o valor
do IDEB, os professores fizeram uso dos métodos disponíveis, como a aplicação de
jogos e materiais didáticos. Assim como, buscaram novas ideias como compartilhar
da colaboração de outros profissionais da escola e da SME na aplicação de simulados.
Essa ação foi pensada para que os alunos se sentissem seguros e desinibidos
ao realizar a Prova Brasil, partindo do pressuposto que o resultado pode ser diferente
quando a criança está tranquila e em ambiente sociável a ela. Outro aspecto
metodológico importante para que esse resultado fosse positivo, foi a aproximação
dos pais com as atividades escolares. A partir do objetivo de recuperar as notas, a
escola atingiu outros aspectos como a frequência dos alunos, que é relevante para o
resultado final do IDEB e a própria participação dos familiares, na realização das
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atividades. Pois, entende-se que o desenvolvimento cognitivo, afetivo e também social
da criança afeta sua aprendizagem. Quando existe um retorno e compartilhamento de
tarefas e atividades, entre casa e escola, mostra-se a preocupação por parte dos pais,
ajudando o personagem principal, o aluno, que estando motivado certamente terá
bons resultados escolares.
Foi o que ocorreu no GEM Professora Xeila Elisabete Cornelsen. E para
realizar um bom trabalho metodológico, o professor é peça fundamental no processo,
por meio de um trabalho em equipe, com apoio da gestão, contando com a
participação da pedagoga, em especial quando tratavam das situações de alunos com
mais dificuldades. Houve motivação entre os professores, quando tomaram para si
uma responsabilidade de trabalhar em prol de manter, ou aumentar os resultados do
IDEB. O tema em questão, o IDEB, vem para investigar o desempenho geral das
escolas, trazendo muitas vezes competição entre escolas e municípios, saindo do foco
principal que é avaliar a aprendizagem.
No caso da situação apresentada aqui, era pesquisar e conhecer as
metodologias envolvidas e suas valias. O propósito e as respostas foram positivos,
comprovando que profissionais comprometidos e ações planejadas e bem dirigidas,
com atividades metodológicas adequadas, transformam resultados e elevam e
efetivam aprendizagem dos alunos.
CONCLUSÃO
Durante a realização desse trabalho, foi possível identificar diversos aspectos
em relação as metodologias nas instituições escolares por meio de pesquisas e
referenciais teóricos, e mais precisamente na escola na qual foi realizada a pesquisa.
Com os dados obtidos da escola investigada foi possível responder a problematização
dessa pesquisa. Isso, por meio dos materiais, dos métodos e durante as discussões
e resultados.
Quando os professores participantes da pesquisa, expuseram suas
metodologias e métodos para trabalhar o ensino e aprendizagem, diariamente, e nos
diferentes contextos. Exemplo, de que as metodologias causam efeito positivo na
trajetória escolar, foi o resultado do IDEB, pesquisado e explorado nesse trabalho. O
mesmo, mostrava-se com índices de aprendizagem, na avaliação, muito baixo.
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Constatou-se que, após um trabalho profundo de métodos e atividades diferenciadas,
de acordo com cada aluno e suas dificuldades apresentadas, esse resultado foi
transformado. Trazendo realizações para a instituição e seus alunos.
A escola e seus profissionais, valorizam muito a leitura e a ludicidade, aspectos
também apresentados na presente pesquisa, como exemplos e ferramentas
metodológicas de grande valia para o aprendizado. Pois, nossos referenciais teóricos,
reforça-se que brincando a criança aprende, e a leitura deve ser estimulada desde a
infância.
Tendo em vista que a sociedade passa por transformações de paradigmas,
inclusive nos modelos educacionais, em que os educandos têm acesso a muitas
informações, por meio das mídias sociais, nas quais os alunos da escola
contemporânea são apresentados à tecnologia logo após o seu nascimento, o celular
e a internet são corriqueiros na sua visão. Quando chegam na escola para serem
alfabetizados, deparam-se com professores de outra geração, munidos de um
currículo vasto, em tempo de serviço e muita experiência. Porém, seus métodos,
muitas vezes, um tanto quanto desatualizados, ainda visando atividades de quadro e
giz e carteiras enfileiradas, pautados na educação tradicional, acabam deixando as
aulas pouco interessantes.
De forma alguma se pode tirar o mérito da Educação Tradicional, tendo em
vista que a aprendizagem de muitas gerações adveio desse modelo, no entanto as
novas gerações de alunos pedem um novo modelo de professor. E esse pode ser o
mesmo que já atua? Sim. E foram encontrados vários, de acordo com essa pesquisa,
que estão se inovando, transformando suas aulas, levando materiais alternativos,
fazendo pesquisas e usando a ludicidade para ensinar. As análises aqui presentes,
afirmam que a referida escola está munida de recursos tecnológicos e faz muito uso
dos mesmos, pois, cabe à escola e ao professor transformar as informações e as
vivências criadas, nas atividades práticas em conhecimento científico.
Perante as informações e exemplos aqui mostrados, com autores e
pesquisadores do tema justificando a importância de um trabalho metodológico
diferenciado dos métodos tradicionais, os objetivos propostos pela presente pesquisa
certamente foram alcançados. Ao analisar as respostas e opiniões dos profissionais
da instituição, foi possível observar que esses estão preparados e aptos a enriquecer
e tornar prazerosa, a aprendizagem de seus alunos.
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Aqueles professores, que por ventura, estivessem desmotivados ou cansados,
pelo devido tempo de trabalho, diante dos assuntos e questionamentos lhes
oferecidos, durante a pesquisa, devem ter se identificado em algum momento e
reorganizado suas práticas pedagógicas, em algum momento.
Quando se menciona aqui as metodologias ativas ou diferenciadas, conta-se
com nomes científicos e métodos renomados e explorados em grandes instituições.
Mas, sua valia não está nos títulos e, sim, no efeito que os mesmos trazem para a
Educação.
Estão à disposição do professor inúmeras, e diversificadas, metodologias e
atividades que são necessárias para que o aluno busque a resposta, pense, crie para
construir sua autonomia. Porém, na prática diária, pode-se notar que toda forma de
ensino é válida desde que se usem as ferramentas oportunas e que haja um
planejamento, e um direcionamento. Uma trilha colorida em papel pode ensinar a
matemática em uma semana, quando ainda hoje alunos de 5.° ano choram ou
disfarçam, com rebeldias, por não conseguirem decorar a tabuada que a professora
insiste em cobrar dos alunos diante da turma. Às vezes, causando constrangimento e
fazendo com que o aluno tenha aversão ao conteúdo.
Para que aconteça a interação e a socialização, entre os alunos, uma música
e um metro de pano age melhor que um sermão com palavras rudes. Por mais que a
criança esteja no 5.° ano e relute um pouco a participar, pois, intitula-se como
adolescente, o adulto, docente, deve ir além. Pois, esse tem maturidade para saber
que está tratando com ‘crianças’ sim, e vão adorar brincar, cantar, jogar, passear e
cabe ao professor conduzir esses atrativos para que aconteça o aprendizado, cada
um no seu tempo e na sua condição.
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ESPAÇOS ESCOLARES – AMBIENTES PEDAGÓGICOS DE ENSINO E
APRENDIZAGEM
Daniele Soraia Lucas12
Nataniele Leite13
Rosimari de Fatima Cubas Blaka14
RESUMO
O presente artigo é resultado da pesquisa relacionada aos Espaços Escolares –
ambientes pedagógicos de Ensino-Aprendizagem. Trabalho de Conclusão de Curso,
do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade do Contestado - UnC
Campus Canoinhas. O objetivo foi verificar se os espaços pedagógicos, existentes no
contexto escolar, caracterizam-se como ambientes facilitadores do ensinoaprendizagem. O estudo ocorreu na Escola Básica Municipal Achilles Pazda, situada
na comunidade rural de Rio do Pinho, a 27 km da sede do município de Canoinhas/SC,
integrada ao Programa Interdisciplinar de Educação do Campo, inserido no Sistema
Municipal de Ensino. Foram aplicados questionários para os professores, equipe
administrativa e pedagógica e alunos do 6.º e 9.º ano do Ensino Fundamental. Para a
realização da pesquisa bibliográfica e documental, buscou-se referências teóricas
baseadas em autores que discorrem sobre a temática abordada. Utilizou-se também,
documentos legais, tais como: legislações nacionais, estadual e municipal
relacionadas à Educação do Campo, à Base Nacional Comum Curricular, ao Projeto
Político-Pedagógico da escola, entre outros documentos. Dessa forma, apresentamse os resultados, proporcionando reflexões entre as pesquisadoras e posteriormente
aos educadores pesquisados. Constatou-se que a existência de espaços físicos
planejados é de extrema importância para que a aprendizagem se estabeleça numa
linguagem universal, facilitando a atuação do professor não somente em sala de aula,
mas em todos os ambientes existentes na escola. Como contribuição para a escola
pesquisada, sugere-se atividades pedagógicas que podem ser desenvolvidas de
forma interdisciplinar a toda a educação básica, utilizando os espaços existentes da
Educação do Campo.
Palavras-Chave: Espaços Escolares. Ensino-aprendizagem. Educação do Campo.
ABSTRACT
This article is the result of research related to School Spaces - pedagogical
environments of Teaching-Learning. Course Completion Work, of the Pedagogy
Degree course at the University of Contestado - UnC Campus Canoinhas. The
objective was to verify whether the pedagogical spaces, existing in the school context,
are characterized as facilitating environments of teaching-learning. The study took
place at the Municipal Basic School Achilles Pazda, located in the rural community of
Rio do Pinho, 27 km from the headquarters of the municipality of Canoinhas/SC,
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integrated to the Interdisciplinary Program of Field Education, inserted in the Municipal
Education System. Questionnaires were applied to teachers, administrative and
pedagogical staff and students of the 6th and 9th grade of elementary school. For the
realization of bibliographic and documentary research, we sought theoretical
references based on authors who discuss the theme addressed. Legal documents
were also used, such as: national, state and municipal legislation related to Field
Education, the National Common Curriculum Base, the school's Political-Pedagogical
Project, among other documents. Thus, the results are presented, providing reflections
among the researchers and later to the educators surveyed. It was found that the
existence of planned physical spaces is extremely important for learning to establish
in a universal language, facilitating the teacher's performance not only in the
classroom, but in all existing environments in the school. As a contribution to the
researched school, pedagogical activities are suggested that can be developed in an
interdisciplinary way to all basic education, using the existing spaces of field education.
Keywords: School Spaces. Teaching-learning. Field Education
INTRODUÇÃO
Na busca de uma perspectiva de sucesso, para o desenvolvimento e
aprendizagem do educando no contexto escolar, o espaço físico se torna um elemento
indispensável a ser observado. A organização desse espaço deve ser pensada tendo
como princípio, oferecer um lugar acolhedor e prazeroso para os alunos, isso é, um
lugar onde possam brincar, aprender a criar, e recriar, suas brincadeiras e
conhecimentos, sentindo-se assim estimulados e independentes.
O objetivo geral do presente artigo é apresentar os espaços pedagógicos,
existentes no contexto escolar e verificar se esses se caracterizam como ambientes
facilitadores de ensino-aprendizagem, de forma significativa.
De acordo com Horn (2004), o termo ambientes escolares se refere ao conjunto
de espaços físicos existentes na escola e as relações interpessoais que acontecem
entre os adultos e as crianças nesse contexto.
A aprendizagem significativa proporcionada por esses espaços é conceituada
por Rogers (2001) como uma aprendizagem que provoca uma modificação no ser
humano, pelo seu comportamento individual, alterando as suas atitudes e
personalidade. Que não se limita a um aumento de conhecimento, mas que eleva a
formação integral do ser humano.
Como delineamento da pesquisa, elegeu-se os objetivos específicos como
forma de analisar a organização dos planos de ensino dos professores e a relação
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com os espaços existentes na escola, no âmbito da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental; verificar as formas e a frequência didático-pedagógica de utilização dos
espaços escolares; compreender a importância do espaço escolar para a formação e
aprendizagem do educando; propor novas práticas pedagógicas aos educadores e
alunos para que utilizem os espaços existentes na escola.
A escola pesquisada desenvolve o ensino-aprendizagem dos seus educandos,
integrando o seu currículo escolar básico de acordo com a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), contextualizando suas atividades pedagógicas ao Programa
Interdisciplinar de Educação do Campo, implantado pela Secretaria Municipal de
Educação de Canoinhas, desde 2005. O referido Programa abrange todas as escolas
do meio rural do município, consideradas na modalidade de Educação do Campo.
Esse programa possui como objetivo viabilizar o ensino de Educação do Campo
voltado às necessidades específicas de cada comunidade rural.
O tema da pesquisa de TCC, surgiu por meio da realização de uma atividade
prática desenvolvida na Escola Básica Municipal (EBM) Achilles Pazda situada na
localidade de Rio do Pinho, área rural do município de Canoinhas-SC, a 27 km de
distância da sede.
A organização do currículo escolar para Educação Infantil e Ensino
Fundamental (I e II), níveis de ensino atendidos pela Unidade Escolar, possibilita o
desenvolvimento de atividades práticas e integradas às teóricas em: hortas, pomares
e jardins. Os conteúdos mínimos das áreas de conhecimento são desenvolvidos por
meio dos eixos norteadores: humano e agrossilvipastoril, desenvolvidos de modo
interdisciplinar, propostos pelo Programa municipal de Educação do Campo.
A escola pesquisada possui diversos espaços didáticos e pedagógicos,
integrados aos conceitos de Educação do Campo, dentre eles destacam-se: horto
didático, que possui canteiros com diferentes formatos, representando as figuras
geométricas; relógio do corpo humano com plantas medicinais; tabuada de Pitágoras;
estufa hidropônica; viveiro de mudas; jardim sensorial; e, ainda, parquinho infantil. Na
parte interna da escola, destacam-se a biblioteca, sala de Atendimento Educacional
Especializado – AEE; laboratório de informática, laboratório de ciências e sala de
jogos. Todos os espaços existentes são ambientes que permitem o exercício e a
socialização, possibilitando o ensino e a aprendizagem significativa do aluno. A sala
de aula é considerada um ambiente de aprendizagem, as atividades e situações,
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propostas pelos professores se concentram nesse ambiente, no qual os alunos
passam a maior parte do período escolar. A estrutura física da escola, assim como
sua organização, manutenção e segurança, demonstra muito sobre a vida que ali se
desenvolve.
Diante do contexto e infraestrutura física existente, buscou-se responder a
seguinte questão do problema da pesquisa: Quais os espaços pedagógicos existentes
no contexto escolar se caracterizam como ambientes facilitadores da aprendizagem
significativa?
A justificativa para a realização do estudo foi para que, como futuras
pedagogas, com atuação na sala de aula e também na gestão escolar, coordenação
pedagógica, tenha-se uma melhor compreensão da temática proposta, relacionada
aos espaços pedagógicos escolares existentes e se esses são ambientes facilitadores
para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem.
Mediante os estudos realizados compreende-se que as práticas pedagógicas
necessitam ser contextualizadas em diferentes espaços, para que o aprendizado do
aluno seja construído de forma significativa.
Como salienta Moreira (2011, p. 51), “A aprendizagem significativa depende
muito mais de uma nova postura docente e nova diretriz escolar, do que de novas
metodologias, mesmo as modernas tecnologias de informação e comunicação”.
Dessa forma os educadores necessitam conhecer, visualizar e planejar suas aulas
considerando

e

utilizando

todos

os

espaços

da

escola

com

atividades

interdisciplinares. Espaços privilegiados para contextualizar o processo de ensinar e
aprender.
No que diz respeito aos resultados alcançados, entende-se que as reflexões
abordadas com os educadores da escola poderão contribuir com a melhoria do
ensino-aprendizagem, dos alunos da escola do campo.
A pesquisa realizada é considerada relevante e indispensável para a formação
das futuras pedagogas, que quando estiverem atuando, poderão realizar atividades
diferenciadas, desfrutando de todos os espaços que lhes forem disponibilizados,
colocando em prática o conhecimento adquirido e proporcionando a aprendizagem
significativa e contextualizada aos alunos.
O processo educativo exige uma sintonia com a realidade dos educandos,
concebidos como seres humanos conscientes, curiosos, reflexivos, dialógicos e
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transformadores do mundo. A educação na escola do campo deve respeitar, valorizar
e se apropriar dos saberes culturais, sociais e familiares dos alunos e da comunidade
local, desenvolvendo práticas educativas vinculadas aos interesses e necessidades
da comunidade escolar, projetando perspectivas e novos interesses para buscar o
desenvolvimento humano de forma integral.
MATERIAL E MÉTODOS
Qualifica-se o presente trabalho, no que tange a natureza, como uma pesquisa
aplicada, apresentada por Vergara (2004), uma vez que foi motivada pela
necessidade de resolver um problema concreto, com finalidade prática, e não apenas
no nível da especulação intelectual originada pela curiosidade das pesquisadoras.
Os

procedimentos adotados na

pesquisa

seguiram

as abordagens:

exploratórias que buscou desenvolver uma visão geral sobre a temática abordada;
descritiva, procurando relatar e retratar o contexto pedagógico e a infraestrutura
escolar e; explicativa para abordar os resultados obtidos. Para a coleta de dados foram
utilizados referenciais teóricos bibliográficos realizando um levantamento geral sobre
o tema; documental, buscando informações e dados relacionados aos processos
organizacionais da educação básica e do campo, bem como a realidade
organizacional e de atendimento da escola e comunidade e; pesquisa de campo,
investigando o que ocorre no contexto local de estudo e as interferências ou causas
para que não se utilize dos espaços pedagógicos de forma eficiente durante o
processo de ensino-aprendizagem, favorecendo a melhor compreensão em aprender
nos alunos.
Durante o percurso teórico e documental estudado, agregou-se conhecimentos
para a eficácia da realização da pesquisa de campo, possibilitando compreender e
verificar se os espaços pedagógicos, existentes no contexto escolar, caracterizam-se
como ambientes facilitadores do ensino-aprendizagem de forma significativa. Para
obtenção desses resultados, analisou-se o currículo escolar proposto na escola e o
desenvolvimento dos planos de ensino diário dos professores, a fim de identificar a
eficiência das atividades teóricas e práticas no contexto escolar. Contudo, a aplicação
de questionários forneceu as pesquisadoras, conteúdo para concluir a constatação do
assunto em questão na pesquisa.
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Como fonte de dados secundários, foi levantada uma pesquisa bibliográfica
sobre o assunto, referente aos espaços escolares como ambientes facilitadores para
o ensino e a aprendizagem, bem como a estrutura e organização escolar. Os
principais documentos para compor o referencial teórico foram artigos relacionados
ao tema, teses, dissertações, livros, jornais e revistas especializadas.
Para a realização da pesquisa de campo, foram utilizados como instrumentos,
questionários estruturados com perguntas objetivas e descritivas, mediante Termo de
Consentimento Livre Esclarecido para Professores, equipe administrativa e
pedagógica e alunos da EBM Achilles Pazda. A pesquisa abrangeu uma amostra do
corpo docente da escola, integrando 10 professores e 04 profissionais da área
pedagógica e administrativa, representando 45% dos colaboradores da instituição. E
a amostra dos alunos pesquisados da Educação Básica (Ensino Fundamental II - 6.º
e 9.º ano), totalizou-se em 36 alunos, na faixa etária entre 9 a 14 anos de idade, que
representou 19% das matrículas da escola, de acordo com os dados registrados no
(Educancenso/2019).
O

objetivo

dos

questionamentos

foi

investigar

a

compreensão

ou

conhecimento, as formas e a frequência de utilização dos diferentes espaços
pedagógicos existentes na escola de forma integrada como o currículo escolar básico.
Verificar se esses espaços, quando utilizados interdisciplinarmente aprimoram o
desenvolvimento da aprendizagem.
A coleta de dados foi realizada pelas próprias pesquisadoras do curso de
graduação em Pedagogia da UnC - Canoinhas, previamente orientadas pela
professora e orientadora da pesquisa.
Nos resultados, apresentam-se dados que podem ser codificados de forma
numérica. Dessa forma, a mesma utilizou-se de gráficos e relatórios para apresentar
os resultados obtidos, de forma sucinta para que o leitor obtenha a compreensão
desejada pelas pesquisadoras.
A pesquisa foi submetida para o Comitê de Ética, pela Plataforma Brasil, e teve
aprovação sob parecer número CAAE 26562219.7.0000.0117, devidamente
cadastrada e avaliada pela comissão responsável com termo de avaliação positiva,
de acordo com o parecer consubstanciado do Comitê de Ética e Pesquisa da UNC
(CEPUNC),

regulamentado

pela

resolução

UNC-CONSUN

17/2012,

sendo

responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as
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pesquisas que envolvem seres humanos, estabelecido nas diversas diretrizes éticas
internacionais.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados obtidos pela coleta de dados da pesquisa de campo realizada na
EBM Achilles Pazda, por meio de questionário estruturado, aplicado no início do
primeiro semestre letivo de 2020, possibilitou conhecer o perfil dos participantes da
pesquisa, bem como as formas e a frequência que utilizam os espaços pedagógicos
de forma contextualizada com o currículo básico.
Mediante a análise dos resultados foi possível fazer relações entre as teorias
exemplificadas pelos autores, legislações e documentos pesquisados que corroboram
com a temática estudada.
Dessa forma, o questionário realizado com a equipe administrativa e
pedagógica, iniciou com o levantamento do perfil do público sobre a formação
acadêmica e área de atuação dos sujeitos. A pesquisa foi realizada com quatro
sujeitos, sendo que dois possuem graduação e especialização na área educacional,
atuando como gestor escolar e coordenação pedagógica. O terceiro e o quarto sujeito,
atuam na área administrativa, como assistente técnico administrativo e na biblioteca
escolar e possuem Ensino Médio Técnico. No que diz respeito a situação funcional,
ambos são efetivos por concurso público na instituição de ensino.
Em relação ao questionário aplicado aos docentes, buscou-se compreender a
situação funcional dos mesmos, observou-se que, 70% dos docentes se encontram
em situação funcional, Admitidos em Caráter Temporário (ACT) e 30% dos
professores são efetivos por concurso público.
Quanto ao nível de formação dos professores, observou-se que a maioria dos
professores participantes possuem formação de nível Superior, para trabalhar no
âmbito da Educação. Cerca de 50% possuem especialização na área, 30% possuem
Ensino Superior completo, 10% possuem Ensino Superior incompleto e 10% possui o
Ensino Médio - Magistério.
Em relação formação do professor da Educação Básica a Lei n.º 12.014, de 6
de agosto de 2009 destaca em seu artigo 61:
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Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela
estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos,
são: I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência
na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; II – trabalhadores
em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em
administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional,
bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; III –
trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou
superior em área pedagógica ou afim (BRASIL 2009, online).

A formação adequada dos professores para atuar na área educacional, serve
como alicerce para construir escolas, cidadãos e profissionais mais competentes,
éticos e humanos. As escolas são ambientes fundamentais para o desenvolvimento
do senso crítico dos alunos, além do aprimoramento das técnicas utilizadas pelos
professores, responsáveis por orientar crianças, adolescentes e jovens na busca pelo
conhecimento. Assim é importante que os educadores estejam sempre bem
preparados e atualizados, tanto para promover questionamentos sobre o mundo,
quanto para apresentar soluções a partir de diferentes pontos de vista.
No gráfico 1, identifica-se as diferentes áreas de formação dos professores que
atuam na instituição de ensino pesquisada.
Gráfico 1 – Área de formação professores

Fonte: Dados das pesquisadoras (2020).

De acordo com os resultados apresentados, observa-se que 50% dos docentes
possuem Licenciatura em Pedagogia e atuam nas classes de Educação Infantil e nos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental e as demais áreas de formação atuam nas
classes dos Anos Finais, nas diferentes áreas de conhecimento.
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A formação de profissionais em cada área traz consigo uma certa
especificidade, sendo que cada uma pode ser estudada e inserida em um contexto
histórico e social. Conforme o Projeto Político-Pedagógico - PPP da escola, o
professor é reconhecido como alguém capaz de refletir, pensar, criar e recriar o ensino
que pratica, num processo de construção autônomo e reflexivo da prática educativa,
pensando como mediador entre o aprendiz e o objeto do conhecimento.
A formação continuada é entendida como um processo permanente e
constante de aperfeiçoamento dos saberes necessários para a prática docente. Sua
realização ocorre após a formação inicial e tem como objetivo assegurar ao educando
um ensino de qualidade. Por meio da formação continuada, o docente adquire
conhecimentos capazes de transformar mudanças em seu ambiente profissional. A
motivação, por sua vez, é fundamental para garantir o interesse do educador e,
consequentemente, para trazer qualidade ao ensino. De acordo com Blaka (2010, p.
33):
A formação continuada proporcionada aos educadores, com cursos,
palestras e encontros pedagógicos, acrescenta subsídios e conteúdos
diferenciados inovadores e interdisciplinares, para trabalhar com os alunos.
Considera-se a interdisciplinaridade não como solução que garantirá um
ensino adequado, ou saber unificado, mas do ponto de vista, que permitirá
uma reflexão crítica e salutar sobre o funcionamento do ensino.

Quando o professor se coloca como um aprendiz, estará abrindo espaço para
novas descobertas, metodologias e práticas de ensino. Por meio desse processo de
construção de conhecimento o professor vai formando a sua identidade profissional,
tornando-se mais experiente e produtivo. Dessa forma, as práticas de aulas
contextualizadas com os alunos, são repensadas, alterando a dinâmica da aula e
consequentemente o incentivo a melhoria da aprendizagem dos educandos.
O objetivo da pesquisa foi destacar os diferentes espaços pedagógicos
existentes na escola. E os resultados do gráfico 2, demonstram a frequência da
utilização dos espaços diferenciados da escola, relatados pelos professores e pelos
alunos.
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Gráfico 2 – Frequência de utilização dos espaços diferenciados

Fonte: Dados das pesquisadoras (2020).

Observa-se que nas respostas dos alunos o destaque maior está na opção
poucas vezes, correspondendo a 72,2%. Ainda, é possível observar que 50% dos
professores afirmam fazer pouco uso dos espaços, havendo culminância nas
respostas. Já 16,7% dos alunos da amostra afirmam que o uso é frequente. Porém,
cerca de 30% dos docentes afirmam utilizar frequentemente os espaços que a escola
dispõe. Cerca de 10% dos professores afirmam sempre utilizar os espaços. Já 2,8 dos
alunos afirmam ser sempre utilizado. Para 5,6% dos alunos, os professores raramente
desenvolvem atividades nesses ambientes. Dos professores, são 10% que apontam
utilizar raramente. E apenas 2,8% dos alunos afirmam que os professores nunca
fazem uso desses espaços.
Ao analisar os dados, observa-se que as respostas assinaladas pelos
professores e alunos, possuem divergências em relação a percepção da frequência
da utilização desses espaços. Diante das respostas apresentadas pelos alunos,
percebe-se que a opção ‘poucas vezes’ foi a mais votada. Nessa perspectiva,
entende-se que os professores não utilizam esses espaços como forma de aprimorar
a aprendizagem, tornando-a significativa. Entretanto, a opção mais votada pelos
professores foi a mesma, porém com um percentual mais baixo, em que é possível
notar que os docentes afirmam utilizar pouco os espaços da escola, acabam, assim,
deixando de utilizar essas importantes ferramentas pedagógicas que auxiliam na
realização de práticas de ensino.
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Diante disso, conclui-se que o professor precisa repensar as metodologias que
utiliza para realizar suas aulas, deve ampliar suas potencialidades e suas práticas
pedagógicas, buscando novas ideias e opções de ensino para realizar o seu trabalho
com os espaços que foram preparados e organizados para a única finalidade, ensinoaprendizagem.
No gráfico 3, apresenta-se a opinião dos professores e alunos, quanto ao
espaço físico da escola, visto que o ambiente escolar se torna um meio de convívio
social e de lazer. Portanto, um fator relevante no desenvolvimento e formação integral
do aluno que buscará, cada vez mais, integrar-se com as pessoas a sua volta.
Gráfico 3 – Opinião de professores e alunos a respeito do espaço físico

Fonte: Dados das pesquisadoras (2020).

Observa-se no Gráfico 3, que 60% dos professores consideram o espaço físico
bom. Também, 52,8% dos alunos entrevistados possuem a mesma opinião. Já, 20%
dos professores destacam o espaço como ótimo. Para os alunos cerca de 25%
consideram ótimo. Por fim, 20% dos professores consideram o espaço físico razoável.
E, 22,2% dos alunos, também consideram razoável.
Nos dados obtidos, verifica-se que a maioria dos professores caracterizam a
estrutura física da escola boa, demonstrando que esse espaço é um fator importante,
o qual está ligado à qualidade de ensino dos alunos. A maior parte dos alunos
entrevistados compartilha da mesma opinião. Diante das demais respostas obtidas,
acredita-se que é fundamental que a escola desenvolva ações de melhorias em
aspectos como serviços básicos criando espaços aconchegantes, prazerosos e
significativos para os educandos.
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O espaço deve ser pensado de modo que as crianças possam usufruí-lo de
maneira plena. No planejamento e na estruturação do espaço físico, devem-se levar
em conta os projetos, as atividades desenvolvidas e a faixa etária dos educandos. De
acordo com Horn (2004) é no espaço físico que a criança consegue estabelecer
relações entre o mundo e as pessoas, desenvolvendo suas emoções de forma
conjugada com o ambiente.
Dessa forma, pode-se considerar o espaço físico escolar como um forte
potencial para o desenvolvimento de atividades cognitivas, motoras, psicológicas,
integradas aos valores humanos, tornando-se, assim, cenário de múltiplos interesses.
A escola como um espaço educacional formal, necessita de infraestrutura adequada
conforme preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais (2013, p. 91):
Há necessidade de uma infraestrutura e de formas de funcionamento da
instituição que garantam ao espaço físico a adequada conservação,
acessibilidade, estética, ventilação, insolação, luminosidade, acústica,
higiene, segurança e dimensões em relação ao tamanho dos grupos e ao tipo
de atividades realizadas.

O espaço escolar se tornou um ambiente formador de personalidades e de
representações. Sua estrutura física deve ser atrativa para os alunos de forma que
eles

possam

se

sentir

à

vontade,

para

desenvolverem

suas

atividades

socioeducativas e desenvolverem seu pensamento crítico.
Assim, é possível perceber que a estrutura escolar é determinante para um
bom funcionamento de uma escola, pois sem uma boa estrutura, não se pode esperar
um bom funcionamento e, mesmo que venha a se ter o bom funcionamento, a
organização da estrutura escolar implicará na qualidade da Educação.
Em relação a metodologia de ensino aplicada na escola, buscando unir a teoria
e a prática como forma de aprimorar a aprendizagem. Esse questionamento está
demonstrando gráfico 4, de acordo com as respostas dos professores e alunos.
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Gráfico 4 – Metodologia de ensino, união entre teoria e a prática

Fonte: Dados das pesquisadoras (2020).

Pelos dados obtidos, verifica-se que 60% dos professores, afirmaram que,
frequentemente, desenvolvem atividades práticas com o intuito de aprimorar a teoria.
Já 38,9% dos alunos afirmaram que essa situação ocorre frequentemente. Cerca de
20% dos professores apontam desenvolver essas atividades poucas vezes. Porém,
47,2% dos alunos evidenciam que os professores poucas vezes buscam unir a teoria
e a prática como forma de aprimorar o ensino-aprendizagem. Outros 10% dos
professores afirmam utilizar raramente este tipo de atividade. Também, 5,6% dos
alunos, afirmam que raramente ocorre essa união. Apenas 10% dos profissionais
alegam utilizar os espaços como uma ferramenta de apoio. Ainda, 2,8% dos alunos
considera que os professorem sempre fazem o uso dessa metodologia de ensino. E,
por fim, 5,6% dos alunos dizem que os professores nunca utilizam essa metodologia,
como forma aplicar os conteúdos teóricos.
Em última análise, observa-se que grande parte dos professores afirma que
frequentemente utiliza os espaços que a escola dispõe para aprimorar a
aprendizagem dos alunos, utilizando a prática como um suporte da teoria.
Porém, a maioria dos alunos considera que as atividades práticas são
desenvolvidas poucas vezes, pelos professores. Percebe-se que a forma de ensino
que mais prevalece, na opinião dos alunos, é a teoria realizada em sala de aula.
Justificando a análise obtida, descreve-se abaixo depoimentos relevantes na ótica da
equipe administrativa e pedagógica sobre a questão.
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De maneira geral os professores não utilizam todos os espaços da escola e
muitas vezes não sabem que existe determinado espaço na escola, mesmo
recebendo sugestão para realizar uma aula diferente em outro ambiente, não
há aderência a sugestão. Acredito que nem todos professores estejam
preparados para realizar esta integração (sic). (Coordenação Pedagógica).

A justificativa do assistente técnico administrativo, atuante na escola, abordou
outro desafio enfrentado no cotidiano da escola. “A rotatividade de professores é
gigantesca, grande parte são contratos temporário, não receberam capacitação da
área, não existe um plano pedagógico contundente para colocar em prática para a
Educação do Campo” (sic). (Assistente Técnico Administrativo).
A rotatividade de professores, realmente é um desafio a ser superado. Devido
a distância da escola (27 km) do centro da cidade, que os professores
percorrem diariamente, com o transporte escolar, é fator que leva os professores a
solicitar a transferência da escola do campo para outra mais próxima de sua
residência. Fator negativo que interrompe, anualmente, os projetos pedagógicos da
escola do campo.
Entretanto e de acordo com a análise realizada no PPP da escola, destaca-se
que a mesma se integra no Programa Municipal de Educação do Campo, o qual se
destaca pela integração dos conteúdos curriculares de forma interdisciplinar,
contextualizado com as características e perfil socioeconômico do meio rural. Como
se evidencia na página 63 do documento pesquisado, as informações são repassadas
todo início do ano letivo aos gestores escolares e pedagogos, fazem a integração
pedagógica na escola, integrando professores, instrutores agrícolas e demais
funcionários. Diante disso, a falta de conhecimento e integração da equipe, pode-se
observar nos depoimentos coletados.
A BNCC e o currículo da Educação Básica reconhecem que a Educação tem
um compromisso com a formação e o desenvolvimento humano global, em suas
dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. Esses, possuem
papéis complementares que asseguram as aprendizagens essenciais definidas para
cada etapa da Educação Básica. Dessa forma cabe as instituições de ensino adicionar
aos currículos e as propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos
que afetam a vida humana em escala local, regional e global, de forma transversal e
integradora.
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O professor deve atuar de maneira objetiva, comprometendo-se com a
qualidade do ensino do educando. Ao realizar apenas atividades teóricas sem
contextualizá-las, os alunos podem não aprender verdadeiramente o significado e a
importância de tal conteúdo, causando assim um desconforto, em que o aluno finge
que aprendeu e o professor finge que ensinou.
No quadro 1, de acordo com relatos dos docentes, identificou-se a importância
do uso dos espaços diferenciados, em relação a aprendizagem.
Quadro 1 – Relatos relevantes sobre a utilização dos espaços para a aprendizagem do educando
Com toda a certeza, isso só vem a somar para a aprendizagem do discente. (Docente 2).
Sim, pois além da parte prática também consigo trazer a parte teórica de uma forma menos
“chata”. (Docente 4).
Sim, porque se torna mais atrativo e significativo o aprendizado para o aluno. (Docente 5).
Sim, acho importante a utilização desses, mas acredito que para a utilização eles precisam estar
sempre bom estado de conservação. (Docente 7).
Sim, com base nas pesquisas de internet e aulas práticas, percebe-se que os alunos demonstram
maior interesse em aulas diferenciadas. (Docente 8).
Sim. São nos espaços externos que a aprendizagem de fato acontece, onde elencamos a teoria
com a prática. (Docente 9).
Sim, pois a criança utiliza o concreto entendo que o aprendizado pode acontecer em outros
espaços. (Docente 10).
Fonte: Dados das pesquisadoras (2020)

De acordo com as respostas, verifica-se que os professores compreendem a
importância da utilização dos espaços existentes na escola. Porém é a partir da
iniciativa do professor que o educando poderá aprender, unindo teoria com a prática
nos ambientes da instituição. Dessa forma há disparidade entre as repostas do fazer
realmente e somente compreender a importância.
Na sequência buscou-se verificar qual espaço escolar é mais utilizado pelos
professores para realização de atividades pedagógicas. Em análise ao gráfico 5,
pode-se observar as respostas dos alunos.
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Gráfico 5 – Espaço mais utilizado para realização de atividades práticas

Fonte: Dados das pesquisadoras (2020).

Os resultados da pesquisa demonstram que 38,9% dos alunos afirmam que o
espaço mais utilizado pelos professores, é a sala de aula. Já, 30,6% apontam que o
espaço mais utilizado é a quadra de esportes. Ainda, 11,1% afirmam ser a biblioteca
e 11,1% apontam o campo de futebol como o espaço principal. Apenas 5,6% dos
alunos, demonstram compreender que o laboratório de informática é o ambiente mais
solicitado para a realização das atividades. E, por fim, 2,8% optaram por o laboratório
de ciências como espaço de aula prática.
Dessa forma, percebe-se que a maior parte dos alunos afirmaram que a sala
de aula é o espaço mais utilizado, para a realização das atividades pedagógicas. E
como se pode observar a escola possui espaços privilegiados para desenvolver o
ensino-aprendizagem, tais como: laboratório de informática, ciências, biblioteca,
quadra de esportes, campo de futebol e a sala de aula, comum a todas as escolas.
Contudo, observa-se que a sala de aula, ainda é considerada o principal espaço
utilizado, como forma de estabelecer relações de ensino-aprendizagem, entre o
educador e o educando.
Como salientado anteriormente, a escola pesquisada está localizada no meio
rural e integrada ao Programa interdisciplinar de Educação do Campo. Nesse sentido,
buscou-se identificar com os professores quais os espaços mais utilizados para a
realização de atividades práticas desenvolvidas na educação do campo, relatado no
quadro 2, a seguir.
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Quadro 2 – Espaços mais utilizados para realizar atividades práticas.
Pátio. (Docente 1).
Sala de informática/ lugares abertos. (Docente 2).
Pátio externo (sic). (Docente 3).
Informática. (Docente 4).
Pátio. (Docente 5).
Laboratório de informática. (Docente 6).
Laboratório de informática. (Docente 7).
Laboratório de informática, laboratório de ciências e espaços externos para exposição de trabalhos
dos alunos. (Docente 8).
Jardim /Horta escolar/ Laboratório de informática/ Laboratório de Ciências. (Docente 9).
Nos espaços onde haviam algum brinquedo relacionado ao pedagógica. Ex.: amarelinha alfabeto.
Atividades ao ar livre embaixo de árvores (sic). (Docente 10).
Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Mediante as respostas obtidas, observa-se que a maior parte do corpo docente
faz uso do laboratório de informática para o desenvolvimento de atividades práticas.
Por ser um ambiente mais tecnológico, os alunos participam, tornando as aulas mais
atrativas para eles. Morais (2006), aponta que há necessidade da modernização das
escolas, oportunizando aos alunos o acesso ao conhecimento e a informação,
tornando-os cidadãos responsáveis e independentes.
Desenvolver atividades dentro da sala de informática pode promover a
interação

entre

os

consequentemente,

alunos,
os

desenvolvendo

alunos

aprendem

a

cooperar
em

entre

conjunto.

os

alunos,

Tais práticas

pedagógicas podem estimular a interatividade e desenvolver as capacidades
trabalhadas em grupo. Porém, muitas vezes as salas de informática não são
totalmente equipadas, necessitam de suporte técnico profissional, que correspondam
as expectativas da escola.
Entende-se que o laboratório de informática é um espaço que oferece opções
de recursos tecnológicos voltados para a educação do aluno, que ao usufruir de uma
aula prática pode adquirir novos conhecimentos, contribuindo para o sucesso do
ensino e aprendizagem.
Na sequência, aborda-se as questões referentes as atividades práticas
realizadas pelos docentes e que são registradas no planejamento de ensino. No
gráfico 6, apresenta-se as opções de continuidade de acordo com os registros.
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Gráfico 6 – Realização de atividades práticas em espaços diferenciados, que constam no
planejamento dos docentes

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Percebe-se no gráfico 6, que 50% dos entrevistados registram suas atividades
práticas em diferentes espaços em poucas vezes; 30% registram frequentemente as
atividades. E, 10% admitem que registram raramente as atividades diferenciadas.
Com a mesma porcentagem, 10% afirmam sempre registrar essas atividades em seu
planejamento.
Nota-se que os docentes afirmam registrar em seus planos diários quando
realizam as atividades práticas nos diferentes espaços da escola, mesmo que esse
processo seja feito raramente, entende-se, assim, que algum registro sempre consta
nos planejamentos de ensino dos docentes.
O registro das atividades realizadas pelo professor em seu plano de ensino e
diário de classe, demonstra a organização e gestão pedagógica que o professor
exerce de forma profissional. Pois é um dever do profissional docente planejar e
registrar suas atividades pedagógicas.
Com o objetivo identificar os registros das atividades teóricas e práticas,
desenvolvidas no contexto escolar, apresenta a análise realizada, nos planejamentos
de ensino dos professores. Tais registros têm caráter descritivo das atividades a
serem realizadas na forma do planejamento diário. Esses documentos, geralmente,
não trazem reflexões sobre a prática desenvolvida.
Há, portanto, um conflito entre aquilo que os professores julgam importante
registrar e aquilo que de fato registram em sua prática pedagógica cotidiana, como
pode-se observar no quadro 3, a seguir.
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Quadro 3 – Análise dos planejamentos de ensino dos docentes
Turma
Período
Atividade Desenvolvida
1.º ano
1º bimestre
Semeadura de verduras
Revisão textos/ digitar Word
5.º ano
1º bimestre
6.º ano
Tipos de solos
1º bimestre
Ciências
Utilizou amostras
8.º ano
Observar células de laranja e
1º bimestre
Ciências
melancia com a lupa
Educação
Todos os
Atividades diversas
Física
bimestres
4.º ano
Formas de orientação
Geografia/
1º bimestre
Construção da estrada de ferro
historia
3º ano Ciências 2º bimestre
Tipos de solo
7.º ano
Pesquisa internet
2º bimestre
Historia
Pré-escolar ao
3º bimestre
Brincadeiras dia das crianças
3.º ano
Pré-escolar ao
Não consta atividades
4º bimestre
9.º ano
diferenciadas
Fonte: Dados da pesquisa

Espaço Utilizado
Horta/ canteiros
Laboratório de informática
Utilizou amostras (Sala de
aula)
Laboratório de ciências
Quadra, parquinho, campo e
laboratório de informática.
Laboratório de informática
Não consta recursos
Laboratório de informática
Visita a Flay Kids

Nessa questão, observou-se que durante o primeiro bimestre letivo de 2019, os
professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental foram os que mais
desenvolveram atividades práticas, utilizando os espaços que a escola dispõe, a fim
de complementar a teoria desenvolvida em sala de aula. No que diz respeito aos Anos
Finais do Ensino Fundamental, apenas um docente realizou atividades práticas com
as turmas do 6.º e 8.º ano.
No segundo bimestre letivo de 2019, duas turmas realizaram atividades
diferenciadas, sendo uma nos Anos Iniciais, a qual não consta o recurso utilizado. E
outra turma nos Anos Finais.
Devido a semana da criança, mês de outubro, como proposta de atividade
diferenciada, no terceiro bimestre/2019, as turmas de pré-escolar ao terceiro ano do
Ensino Fundamental, realizaram uma visita em um Centro de Lazer (Fly Kids), a fim
de proporcionar novas experiências aos educandos. No quarto bimestre, do Préescolar ao 9.º ano, não constam atividades diferenciadas nos planejamentos dos
professores. Em relação a disciplina de Educação Física, constata-se que os espaços
(quadra de esportes, campo de futebol, parque infantil) foram utilizados em todos os
bimestres, visto que as aulas, frequentemente, são desenvolvidas em ambientes
externos. Com as observações dos planejamentos, constatou-se que os recursos
mais utilizados são: o quadro, giz, livro didático, e projetor multimídia.
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A EBM Achilles Pazda dispõe de diversos espaços didáticos e pedagógicos,
integrados aos conceitos da Educação do Campo e ao desenvolvimento integral do
aluno,

espaços

privilegiados

para

o

ensino-aprendizagem

com

resultados

significativos como, abordam os autores da área. Dentre eles, destacam-se espaços
externos: horto didático que possui canteiros com diferentes formatos, representando
as figuras geométricas; relógio do corpo humano com plantas medicinais; tabuada de
Pitágoras; estufa hidropônica; viveiro de mudas; jardim sensorial e ainda parquinho
infantil. Na parte interna da escola, destacam-se: a biblioteca; a sala de AEE;
laboratório de informática, laboratório de ciências e sala de jogos, entre outros.
Contudo, os espaços citados se caracterizam como ambientes que facilitam o
desenvolvimento da aprendizagem, tornando-a significativa ao aluno. Porém, isso só
ocorrerá se os professores oportunizarem aos alunos a participação a novas práticas
pedagógicas, com planejamento previamente elaborado, utilizando esses ambientes
como uma ferramenta de suporte, integrando a teoria e a prática curricular.
Por meio da pesquisa realizada na referida escola e observação dos resultados
obtidos pelas respostas dos professores e alunos, foi possível analisar a existência de
diversos espaços internos e externos na escola que podem ser utilizados como
ambientes diferenciados, para a realização de práticas pedagógicas contextualizadas
com o ensino-aprendizagem.
Mediante os resultados obtidos e a observação in loco dos espaços internos e
externos existentes na escola pesquisada. E como futuras pedagogas com atuação
na educação básica, deixa-se algumas sugestões de atividades pedagógicas que
podem ser desenvolvidas pelos professore e alunos nos principais espaços existentes
da escola pesquisa, podendo ser repassado as demais escolas do campo e da cidade
do município e região, expresso no quadro 4.
Quadro 4 – Sugestões de atividades pedagógicas que podem ser desenvolvidas nos espaços
internos e externos da escola
 Realizar uma roda da leitura/conversa e acomodar os alunos, sentados em
forma de círculo, para a realização da leitura do dia a dia.
 Organizar uma feira do livro, promovendo uma exposição dos livros lidos pelos
Biblioteca
seus alunos.
 Construir um painel de leitura, onde cada aluno escreverá uma frase que
identifique o livro por ele lido, em seguida a frase será colada no painel,
destacando a leitura realizada no dia.
Laboratório de
 Realizar pesquisas sobre temas abordados em sala de aula.
Informática
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Laboratório de
Ciências

Refeitório

Banheiro

Pátio da Escola

 Criar um manual de utilização do laboratório de informática, para que os alunos
compreendam que este ambiente da escola é um espaço de aprendizagem.
 Fazer uso de atividades e jogos educacionais.
 Construir um museu da natureza, onde os alunos deverão organizar diversos
elementos, como pedras, conchas, plantas, sementes, entre outros. Promover
uma exposição desses elementos para que outros alunos possam visitar.
 Confeccionar vulcões, através de experimentos.
 Promover a realização de experiências, para ilustrar a teoria estudada em sala
de aula.
 Promover palestras sobre alimentação saudável.
 Realizar aulas sobre cuidados alimentares e higiene.
 Realizar receitas com o auxílio e orientação da equipe da cozinha.
 Desenvolver aulas explicativas sobre higiene pessoal.
 Aprender a respeitar ao próximo, na hora de utilizar o banheiro, escovar os
dentes.
 Estimular o Reconhecimento das partes do corpo, através da Representação
Corporal.
 Organizar o circuito do saci, distribuir bambolês e cones e deixando um espaço
para corrida. A ideia é que em um pé só elas possam percorrer o circuito todo.
(Opção para entreter os alunos em dias de chuva).
 Utilizar este espaço para expor atividades e trabalhos confeccionados pelos
alunos.
 Promover apresentações de atividades discutidas em sala de aula, com o intuito
de incentivar o aluno a se expressar oralmente.

Desenvolver atividades referente aos valores humanos e através dos
Parquinho
Infantil

brinquedos do parquinho ensinar os alunos a respeitar a vez de brincar, dividir
os brinquedos, manter a organização do ambiente.

Promover atividades referentes as cores, onde os alunos poderão realizar a
identificação das cores existentes no parquinho, bem como no seu entorno.

Realizar atividades que promovam a percepção espacial (dentro/fora, em
cima/embaixo)

Desenvolver jogos cooperativos
Inserir momentos de leitura, utilizando a quadra de esportes como local de
Quadra de
Esportes

encontros.

Realizar o Vôlei de lençol, dividindo os alunos em equipes com lençóis de

casal, para cada equipe. Fazer com que, em grupo, eles façam a bola passar
de um lado ao outro da rede.
Fonte: Dados da pesquisa
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Quadro 5 – Sugestões de atividades pedagógicas que podem ser desenvolvidas nos espaços
contextualizados com a educação do campo.
Disseminar esse conhecimento a comunidade escolar e local, através de
palestras e oficinas.
Relógio do
Realizar cálculos matemáticos nos canteiros do relógio.
Corpo Humano
Desenvolver a interdisciplinaridade entre os diversos conhecimentos
curriculares.

Oferecer diferentes oportunidades para que os alunos vivenciem os vários
sistemas sensoriais, adquirindo experiências através de todos.
Jardim
Sensorial

Reconhecer objetos através da manipulação de diferentes texturas afim de
estimular o tato.

Fazer um caça as texturas, buscando elementos do jardim sensorial (com os
olhos vendados).
Tabuada de
Pitágoras

Realizar operações matemáticas e resoluções de situações problema.
Proporcionar o reconhecimento da tabuada.
Promover atividades como, ditado de numérico e identificação da sequência
numérica.

Observar o crescimento das plantas e fazer relatórios descritivos do processo,

Horto Didático

desde a germinação, tamanho e as transformações das mesmas. O professor
pode aproveitar esses relatórios para analisar a capacidade de produção de
texto dos alunos, bem como ortografia e gramática, gêneros textuais, entre
outros.

Identificar meios de semeadura, adubação e cuidados durante o crescimento
do plantio, bem como conhecer o solo, sementes e como adubar a terra.

Explorar conteúdos de matemática, como quantidade de sementes, o peso
das mesmas ao adquiri-las, os litros de água necessários para fazer a
irrigação da horta, quantos quilogramas utilizados de adubo e terra.
Fonte: Dados da pesquisa

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse artigo teve como finalidade verificar se os espaços pedagógicos existentes
na EBM Achilles Pazda se caracterizam como ambientes facilitadores do ensino
aprendizagem, de forma significativa.
Por meio da pesquisa realizada, constatou-se que a organização, a composição
e o uso dos espaços da escola se tornam processos vivos, que refletem a trajetória, o
momento de vida e a diversidade da comunidade escolar que o habita.
Uma escola planejada e bem organizada é aquela que garante boas condições
pedagógicas, para que os professores tenham condições de desempenhar um bom
trabalho e promover um aprendizado satisfatório a todos os alunos. Dessa forma, o
aprender se torna divertido. Isso faz com que o aluno leve esse conhecimento para a
sua formação humana.
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Nessa perspectiva, compreendemos que a existência de espaços físicos
planejados é de extrema importância para que a aprendizagem estabeleça uma
linguagem universal, facilitando a atuação do professor não somente em sala de aula,
mas em todos os ambientes existentes da escola.
Durante o percurso da pesquisa constatou-se que mesmo a unidade escolar
dispondo de diversos ambientes diferenciados e construídos para realizar atividades
interdisciplinares que proporcionam de forma criativa a integradas entre teoria e
prática, as ações pedagógicas são tradicionalmente desenvolvidas. A sala de aula,
ainda, é considerada o principal espaço de aprendizagem. Os demais ambientes da
escola são utilizados com pouca frequência, para a realização de atividades práticas,
na maioria das vezes, limitando a transmissão do conhecimento. A realização de
atividades

contextualizadas

com

a

prática,

devem

alcançar

metodologias

diferenciadas de ensino, desenvolvidas pelos docentes.
Essas questões são consideradas relevantes para que o processo de ensinoaprendizagem, ocorra de modo eficiente e proporcione resultados eficazes. Além de,
possibilitar a abertura para novas indagações, pesquisas e estudos, relacionados às
metodologias de ensino e as diversas possibilidades de utilização dos espaços
contextualizados, nos diferentes campos da Educação.
Dessa forma esse estudo direcionado na percepção dos espaços escolares
existentes, como ambientes de ensino-aprendizagem, possibilitará novas pesquisas,
com o fomento de ideias. E também reflexões aos professores e gestores escolares
de modo que possam perceber e utilizar todos os espaços que compõem a
comunidade escolar, de forma contextualizada com o currículo escolar do aluno.
A equipe de educadores da escola deve compreender a importância do espaço
escolar para a formação e aprendizagem do educando. E como se trata de escola do
campo, deve-se respeitar, valorizar e se apropriar dos saberes culturais dos alunos e
da comunidade local, desenvolvendo práticas educativas vinculadas aos interesses e
necessidades da comunidade escolar. A educação precisa ser ressignificada em seu
contexto de atuação.
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AVALIAÇÃO DO EFEITO MOZART NO DESENVOLVIMENTO DA
APRENDIZAGEM NO PRÉ-ESCOLAR
Aline Marcela Lourenço15
Vitor Lucas Krull Calado16
Fabiana Kalyne Ludka17
RESUMO
O trabalho objetivou pesquisar como o Efeito Mozart pode influenciar no
desenvolvimento escolar dos alunos da turma de pré-escolar II do Centro de
Educação Infantil Machado de Assis no município de Canoinhas. Decorrente do
objetivo geral tem-se os seguintes objetivos específicos: a) Comparar o rendimento
escolar dos alunos fazendo uso de diferentes estilos musicais com a não utilização da
música; b) Destacar a importância da música como instrumento de ensino
proporcionando o entendimento sobre o funcionamento do cérebro humano sob efeito
de sons e ritmos e c) Verificar se o estilo de aprendizagem individual da criança afeta
no resultado do Efeito Mozart. Buscou-se embasamento teórico em autores como
Tiepo; Reis e Picchiai (2016), apud Nantais & Schellenberg (1999); Santos (2010);
Costa (2010); Octaviano (2010); Ilari (2009) apud Garder (1983). As seguintes
temáticas foram abordadas: O som e a música; A presença da música no
desenvolvimento humano; O cérebro humano e a música; O efeito Mozart; Benefícios
do efeito Mozart; O processo de ensino-aprendizagem; Estilos de aprendizagem;
Inteligências múltiplas. A pesquisa caracterizou-se como pesquisa de campo,
descritiva; bibliográfica; quali-quantitativa; de caráter básico e explicativo. A população
pesquisada consistiu em 17 crianças. Os instrumentos de coleta de dados utilizados
foram uma atividade (quebra-cabeça), fazendo a contagem das peças corretamente
montadas com determinada música em determinado tempo, e sem o uso da mesma,
porém com o mesmo tempo estipulado anteriormente, e uma entrevista com
perguntas sobre os estilos de aprendizagem. A pesquisa deu-se de forma descritiva a
partir de pesquisas nos aspectos históricos e testes voltados aos resultados do Efeito
Mozart na educação. Através da análise de dados e resultados alcançados, fica
evidente que na turma estudada o efeito Mozart aconteceu, independentemente do
estilo de aprendizagem de cada criança, mostrando a importância do uso da música
como instrumento de ensino e a importância do professor conhecer o estilo de
aprendizagem de cada criança, podendo possibilitar de forma individual uma
aprendizagem mais ampla e concreta.
Palavras-Chave: Som. Música. Cérebro. Aprendizagem. Mozart.
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ABSTRACT
The work aimed to research how the Mozart Effect can influence the school
development of students in the pre-school class II of the Machado de Assis Early
Childhood Center in the city of Canoinhas. As a result of the general objective, the
following specific objectives are achieved: a) Compare the students academic
performance using different musical styles with the non-use of music; b) Highlight the
importance of music as a teaching tool providing na understanding of the functioning
of the human brain under the effect of sounds and rhythms; c) Check if the child&#39;
s individual learning style affects the result of the Mozart Effect. Theoretical basis was
sought in authors like Tiepo; Reis and Picchiai (2016), apud Nantais &amp;
Schellenberg (1999); Santos (2010); Costa (2010); Octaviano (2010); Ilari (2009) apud
Garder (1983). The following topics were addressed: Sound and music; The presence
of music in human development; The human brain and music; The Mozart effect;
Benefits of the Mozart effect; The teaching-learning process; Learning styles; Multiple
intelligences. The research was characterized as exploratory, descriptive;
bibliographic; quali-quantitative; basic and explanatory. The researched population
consisted of 17 children. The data collection instruments used were an activity
(puzzle), counting the pieces correctly assembled with a certain song at a certain time,
and without using it, but with the same time previously stipulated, and an interview with
questions about learning styles. The research took place in a descriptive way based
on research on historical aspects and tests aimed at the results of the Mozart Effect in
education.Through the analysis of data and results achieved, it is evident that in the
studied class the Mozart effect happened, regardless of the learning style of each child,
showing the importance of using music as a teaching tool and the importance of the
teacher knowing the learning style of each child, being able to enable a broader and
more concrete learning individually.
Keywords: Sound. Music. Brain. Learning. Mozart.
INTRODUÇÃO
No cumprimento das determinações pedagógicas para o trabalho de conclusão
de curso, a fim de obter o título de licenciados em pedagogia, na Universidade do
Contestado, UnC - Campus Canoinhas, realizou-se a pesquisa sobre Avaliação do
efeito Mozart no desenvolvimento da aprendizagem no pré-escolar II do Centro de
Educação Infantil Machado de Assis, localizado na rua Otavio Tabalipa, n. 674, bairro
Campo d’Água Verde, Canoinhas, SC.
O estudo sobre a influência do Efeito Mozart no aprendizado, torna-se científico
devido à influência na autoestima, socialização e no desenvolvimento do gosto e do
senso musical das crianças dessa fase, ora que é através da socialização que o
indivíduo define sua personalidade.
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É importante entender como a música afeta o aprendizado das crianças, pois
ela está presente no cotidiano de várias formas e por vários motivos diferentes e
individuais, fazendo com que a criança tenha contato com a mesma, antes mesmo de
nascer.
Desde a infância, a música faz parte da vida do ser humano por ser criadora e
libertadora, torna-se um poderoso recurso educativo que pode ser usado na préescola. Em muitos casos tem sido suporte para atender aos vários propósitos no
aprendizado. A música afeta positivamente o aprendizado das crianças, fazendo com
que o rendimento escolar seja mais efetivo e concreto já que na educação infantil
ensina-se a maioria dos hábitos de rotina e vivência através da música; como fazer a
higiene do corpo, se alimentar, a memorização de letras, sequências numéricas, datas
comemorativas, respeito, animais e muitos outros conceitos que podem ser abordados
de forma musical (ANDRADE, 2012).
Uma das principais configurações que a música representa nesse processo é
o estímulo do aluno referente aos seus sentidos. Qualquer experiência musical
promove maior desenvolvimento para observar, localizar, compreender, descrever e
representar. Para o aluno, essas configurações serão usadas não apenas no
desenvolvimento das próprias capacidades musicais, como também no aprendizado
de outras disciplinas. O aluno com ouvido treinado, estimulado desde pequeno com
música poderá também ser um bom leitor, orador e intérprete de textos
(ALBUQUERQUE, 2019)
O efeito Mozart é definido como a teoria que estabelece que a música composta
por Wolfgang Amadeus Mozart causa uma série de benefícios para o ser humano
(OCTAVIANO, 2010). Apontado com um dos estudos mais controversos sobre
música, inteligência e cognição, o ‘efeito Mozart’ pretendia descobrir se, de fato, ao
ouvir as composições de Mozart, as pessoas apresentavam um aumento no
desenvolvimento cerebral. O estudo foi idealizado em 1993, na Universidade da
Califórnia, e consistiu segundo Tieppo, Reis e Picchiai (2016), na divisão de três
grupos de estudantes universitários que responderam ao teste de inteligência de
Stanford-Binet. O primeiro grupo ouviu, previamente, dez minutos da Sonata em D
Maior para dois Pianos K488; o segundo grupo participou de uma sessão de
relaxamento, com a mesma duração e finalmente, o terceiro grupo ficou dez minutos
em silêncio. Os resultados apontaram que os alunos que ouviram a Sonata de Mozart
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antes do teste tiveram melhorias significativas, embora temporárias, na dimensão
raciocínio espacial-temporal. (TIEPPO, REIS E PICCHIAI, 2016, apud RAUSCHER
ET AL., 1993). A duração do efeito da música, neste caso, é de curto prazo; ou seja,
tende a durar de 10 a 15 minutos em uma exposição pontual ao estímulo musical
(TIEPPO, REIS E PICCHIAI, 2016, apud NANTAIS, SCHELLENBERG, 1999).
Apoiado nisso, esse projeto teve a seguinte problemática: Como o Efeito Mozart
pode influenciar no desenvolvimento escolar dos alunos de pré-escolar II do Centro
de Educação Infantil Machado de Assis no município de Canoinhas – SC?
Este problema de pesquisa teve como suporte as questões norteadoras: 1.
Quais efeitos no aprendizado o uso da música como instrumento de ensino pode
trazer? 2. Quais os efeitos que o uso da música clássica pode trazer no aprendizado
da criança? 3. O estilo de aprendizagem individual da criança afeta no resultado do
Efeito Mozart?
Esta pesquisa teve como finalidade a ampliação dos conhecimentos dos
acadêmicos, unindo a teoria aprendida em sala de aula com a prática, bem como,
propor melhorias nas metodologias de ensino e aprendizagem fazendo uso de
métodos não convencionais de ensino.
Os interesses e relevâncias educacionais pelo tema proposto surgiram da
necessidade em entender e conseguir melhorar as práticas pedagógicas da educação
infantil tornando-as mais agradáveis e atrativas tanto para o profissional quanto para
as crianças.
No que tange à relevância social, percebeu-se a importância de uma
metodologia pedagógica eficaz e diferenciada através da música, capaz de propiciar
um melhor aproveitamento escolar, levando em consideração a capacidade do
aprender de cada um, de forma individual, sem fazer qualquer distinção do ser
humano.
O uso da música como método de ensino traz uma aprendizagem diferenciada
para as crianças, levando em consideração a forma como a música afeta o cérebro
humano fazendo com que a absorção de conhecimento das crianças seja fixada de
forma mais rápida e prazerosa tornando então, a aula algo atrativo e do interesse do
aluno.
Na primeira parte dessa pesquisa apresentou-se o embasamento teórico sobre
música onde aponta-se dados históricos, elementos componentes da música, como
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ela repercute no desenvolvimento humano, a música na pré-escola, como ela age no
cérebro humano, como funciona nos ouvidos, os estilos de aprendizagem,
inteligências múltiplas, e o efeito Mozart.
Na segunda parte, traçou-se a metodologia utilizada para dar forma a pesquisa.
Sendo essa bibliográfica, com estudo de campo quali-quantitativo, de caráter básico
e explicativo. Para a coleta de dados utilizou-se uma atividade (quebra-cabeça),
fazendo a contagem das peças montadas com determinada música em determinado
tempo, e sem o uso da mesma, porém com o mesmo tempo estipulado anteriormente,
e uma entrevista com perguntas sobre os estilos de aprendizagem. Estes dados foram
transformados em gráficos e tabelas.
Na terceira parte apresentou-se os resultados da pesquisa, realizando a análise
dos dados coletados, comparações entre respostas dos alunos e estilos de
aprendizagem sobressalente.
E finalizando essa pesquisa, descreveu-se as considerações finais, as
contribuições e desafios encontrados.
MATERIAL E MÉTODOS
A aplicação deste projeto aconteceu no mês de março de 2020, no Centro de
Educação Infantil Machado de Assis, abordando 17 alunos do pré-escolar II,
vespertino.
A pesquisa em sua finalidade apresentou qualidades representativas de
pesquisa básica. Objetivou gerar conhecimento e responder perguntas sobre
assuntos de interesse comum com o intuito de gerar informação e conhecimento,
reconhecer a realidade a fim de melhor compreende-la e contribuir para sua melhora.
Assumiu caráter descritivo e explicativo.
Enquanto pesquisa explicativa, foi desenvolvida através da utilização de um
método de avaliação no período de um dia, buscando identificar e transmitir
conhecimento de forma diferenciada e analisar os dados coletados através da
aplicação do método avaliativo viabilizando responder à pergunta do problema desta
pesquisa. E enquanto pesquisa descritiva, caracterizou-se por meio de aplicação do
questionário buscando identificar o estilo de aprendizagem de cada aluno.
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Com relação a coleta de dados, a pesquisa assumiu características de estudo
experimental, pois pretendia investigar se o estilo de aprendizagem individual da
criança afeta no resultado do Efeito Mozart. O trabalho foi baseado em pesquisas
bibliográficas de campo e questionário, tendo como eixo principal artigos resultantes
de pesquisas sobre o tema e fontes secundárias de dados. Lakatos afirma que:
A pesquisa bibliográfica [...], abrange toda a bibliografia já tornada pública em
relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais,
revista, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc., até
meios de comunicação orais: rádios, gravações em fita magnética e
audiovisuais: filmes, e televisão. Sua finalidade é colocar o pesquisador em
contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado
assunto, inclusive conferências seguidas de debates que tenham sido
transcrito por alguma forma, quer publicadas, quer gravadas (LAKATOS,
2007, p.185).

Assumiu perfil quali-quantitativo, pois teve contato pessoal, uma vez que foram
coletados diferentes resultados para melhor compreender o efeito Mozart na
aprendizagem de crianças de pré-escolar.
Qualitativa por ser desenvolvida baseada nas respostas dos alunos, levando
em conta suas escolhas. Ludke e André (1986), afirmam que esse método de
pesquisa tem por característica o estudo aprofundado e exaustivo de um objeto ou
mais, de maneira que permita um amplo e detalhado conhecimento.
Apresenta também caráter quantitativo. Segundo Richardson et al. (1999), o
método quantitativo caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas
modalidades de coleta de informações quanto no tratamento delas, significando
traduzir em números as opiniões e informações coletadas para classificá-las e analisálas.
Além da aplicação de atividade prática como subsidio para coleta de dados,
utilizou-se também como instrumento, questionário referente aos estilos de
aprendizagem que conta com dezoito perguntas feitas com base nos eixos
norteadores da educação infantil segundo as diretrizes curriculares e uma tabela de
anotações dos resultados das atividades (SALDANHA; ZAMPRONI; BATISTA, 2016).
Segundo Chizzoti (2006), expõe que:
O questionário consiste em um conjunto de questões pré-elaboradas,
sistemática e sequencialmente dispostas em itens que constituem o tema da
pesquisa, o objetivo de suscitar dos informantes respostas por escritos ou
139
Pesquisa em educação sob o olhar do curso de pedagogia/PARFOR (ISBN: 978-65-991601-6-5)

verbalmente sobre assunto que os informantes saibam opinar ou informar
(CHIZZOTTI, 2006, p. 55).

Inicialmente, a fim de avaliar a influência do Efeito Mozart no processo de
aprendizagem na educação infantil, utilizou-se de metodologia proposta por Santos;
Amadi; Oliveira, (2005) com algumas modificações. A técnica foi aplicada em um dia,
sendo separada em quatro momentos, fazendo uso de quebra cabeças e estilos
musicais diferentes para cada momento, com o intuito de que não houvesse
memorização por parte das crianças com relação a sequência dos quebra cabeças
(SANTOS; AMADI; OLIVEIRA, 2005).
Conforme metodologia proposta pelo artigo ‘Estilos de aprendizagem e solução
de problemas: um estudo com pré-escolares’, de Santos; Amadi & Oliveira, (2005), os
quebra cabeças continham 20 peças, para que houvesse o mesmo grau de dificuldade
no seu desenvolver.
A aplicação da atividade foi feita em forma de rodízio conforme descrição
abaixo:
No primeiro momento, todas as crianças foram conduzidas para a área externa
da instituição, onde foram agrupadas aleatoriamente, em pequenos grupos. Dois
grupos foram compostos por seis crianças e um grupo composto por cinco crianças;
Na sequência o primeiro grupo, retornou para a sala de aula onde sentaram-se
individualmente. Na sala, foram distribuídos jogos de quebra-cabeças idênticos para
cada criança. A sinfonia nº 40 de Mozart foi colocada no ambiente de sala de aula.
Após o termino da música que tem tempo de 5 minutos e 48 segundos, avaliou-se e
computou-se a quantidade de peças montadas por cada criança no tempo estipulado.
Nos dois momentos subsequentes a metodologia desenvolvida foi a mesma,
porém foram alterados os quebra cabeças e a música. No segundo momento foi
utilizado os quebra cabeças com tema do desenho Patati Patata e a música ‘Promete’
cantada por Ana Vilela. No terceiro momento os alunos receberam novo quebra
cabeça, com a temática de animais e fez-se silêncio total em sala. Não ouve música
para ambientação, e o período disponibilizado para montagem do quebra-cabeça
permaneceu o mesmo do inicial (5 minutos e 48 segundos).
Vale ressaltar que a mesma atividade foi proposta para os diferentes grupos de
crianças, em ordem contrária. As crianças que já tinham desenvolvido a atividade
ficaram sob acompanhamento da professora da turma no ambiente externo do CEI,
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com o intuito de evitar a troca de informações entre elas, o que poderia influenciar nos
resultados.
Ao final da atividade, os dados coletados foram avaliados, levando em
consideração a quantidade de peças que a criança conseguiu montar dentro do tempo
pré-estipulado.
Após a conclusão desse momento, aplicou-se questionário para avaliação do
estilo de aprendizagem na forma de entrevista, uma vez que as crianças participantes
da pesquisa não são alfabetizadas. Os pesquisadores, de forma individual,
conversaram com a criança, fazendo as perguntas e registros para sequencialmente
analisar os dados obtidos.
Os resultados obtidos foram compilados, apresentados na forma de gráficos,
analisados estatisticamente quando prudente. A análise foi realizada através do
Software Graph Pad Prism® utilizando como teste estatístico a Análise de Variância
de uma via (ANOVA) ou teste T de Student. Os resultados foram considerados
significativos quando p<0,05.
O projeto dessa pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética pela Plataforma
Brasil, e teve aprovação sob número CAAE 29279420.8.0000.0117, autorizado a
aplicação.
APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
Inicialmente

para

realização

dessa

atividade,

os

pesquisadores

confeccionaram dois dos três quebra-cabeças utilizados no desenvolvimento desta
atividade conforme mostra a Figura 1. As temáticas utilizadas foram escolhidas com
base na faixa etária das crianças considerando temas já trabalhados em sala de aula,
e capazes de despertar o interesse.
Foram utilizados quebra-cabeças com três temas diferentes a fim de que cada
temática fosse utilizada em um momento da atividade. Utilizou-se no total 18 quebracabeças sendo desses, seis do tema educação no trânsito, seis com a temática do
desenho animado Patati-Patatá, e seis do tema animais.
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Figura 1 – Imagens das temáticas contidas nos quebra-cabeças utilizados na aplicação da atividade.
A) Temática trânsito; B) Temática Patati-Patatá; C) Temática Animais. Enquanto os quebra-cabeças B
e C foram confeccionados o A foi emprestado da brinquedoteca da UnC.

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Inicialmente, a fim de determinar o estilo de aprendizagem das crianças
participantes da pesquisa, realizou-se entrevista contendo perguntas de múltipla
escolha. A entrevista foi elaborada com linguagem específica para a compreensão
dos questionamentos (SALDANHA; ZAMPRONI; BATISTA, 2016).
O objetivo da entrevista foi determinar o estilo de aprendizagem de prevalência
nas crianças. Foi investigada a prevalência da aprendizagem cinestésica, visual ou
auditiva (SALDANHA; ZAMPRONI; BATISTA, 2016).
Os estilos de aprendizagem são a maneira com que o aprendiz utiliza
estratégias de aprendizagem na construção do conhecimento. Tais
estratégias são ferramentas que o sujeito desenvolve para lidar com
diferentes situações de aprendizagem incompatíveis com seu estilo
(CAVELLUCCI, 2006, p. 10-11).

O gráfico 1, mostra o número de crianças pesquisadas e o estilo de aprendizado
prevalente.
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Gráfico 1 – Estilos de aprendizagem prevalente nas crianças avaliadas.

Fonte: Dados da pesquisa (2020).
ND – Corresponde ao estilo de aprendizagem não definido.

Notou-se que das 17 crianças que responderam a entrevista, 8 delas têm o
estilo de aprendizagem cinestésico que baseia-se em habilidades de conhecer,
interpretar e diferenciar os estímulos recebidos pelo movimento corporal, o que indica,
que elas aprendem com mais facilidade fazendo atividades com envolvimento direto,
com atividades práticas e que gostam de movimentos corporais e expressões
(SALDANHA; ZAMPRONI; BATISTA, 2016).
Para Piaget, crianças de 2 a 7 anos estão na fase do desenvolvimento sensóriomotor, com isso pode-se entender porque a maioria das crianças apresentou o estilo
de aprendizagem cenestésico, pois a faixa etária das mesmas é entre 4 e 5 anos
(SILVA et al., 2016).
De acordo com Silva et al., (2016, p. 7) apud Coll (2007, p.157):
Os esquemas de Piaget de assimilação e de interpretação da realidade estão
estritamente relacionados com sua capacidade de aprender e tirar proveito
do ensino a propósito de um conteúdo escolar concreto como, por exemplo,
os mecanismos de participação dos cidadãos no funcionamento de um
sistema democrático.

Das crianças participantes do estudo, 3, possuem o estilo de aprendizagem
auditivo porém 2 fazem parte das 7 que foram removidas do estudo (o que será
discutido mais adiante no texto), o que indica que elas aprendem facilmente através
de instruções verbais, diálogos, música, sons, e em geral são crianças comunicativas.
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Ongaro, Silva e Ricci (2016) apud Faria (2001), fala sobre o ensino de música
como: “A música como sempre esteve presente na vida dos seres humanos, ela
também sempre está presente na escola para dar vida ao ambiente escolar e
favorecer a socialização dos alunos, além de despertar neles o senso de criação e
recreação”.
Com relação ao estilo de aprendizagem visual, pode-se demonstrar que 3
crianças aprendem através desse estilo, ou seja, através da observação, da leitura,
de imagens e símbolos da arte (SALDANHA; ZAMPRONI; BATISTA, 2016).
Vale ressaltar que não foi possível definir o estilo de aprendizagem de três das
dezessete crianças participantes do estudo. O estilo não definido pode estar
correlacionado a pouca idade ou insegurança, ou ainda a precocidade do momento
da realização da entrevista. Vale considerar, que uma vez que a entrevista seja
repetida futuramente, essas respostas obtidas possivelmente serão alteradas, pois as
crianças ainda estão desenvolvendo suas habilidades.
Segundo Santos e Cols (2000):
O desenvolvimento desses estilos ocorre por meio da utilização repetida de
determinadas estratégias, na execução de tarefas diferentes, com exigências
e condições adaptativas semelhantes. Tanto os estilos cognitivos, quanto os
estilos de aprendizagem abrangem capacidades de atenção, motricidade,
percepção, pensamento, memória, aprendizagem e solução de problemas.

Considerando o exposto, em um segundo momento, a fim de avaliar o efeito
Mozart na capacidade de realização de tarefas e aprendizagem, as crianças foram
submetidas ao experimento na presença ou ausência de diferentes estilos musicais.
O gráfico 2 apresenta o desempenho das crianças na montagem dos quebra-cabeças
com relação a presença ou ausência de música.
O eixo vertical do gráfico, numerado de 0 a 20 mostra o número de peças do
quebra cabeça montada por cada criança. No eixo horizontal, mostra-se o número de
crianças consideradas para avaliação neste teste. Cada conjunto de três barras
corresponde as repostas das crianças com relação a presença ou ausência de
música. A barra da esquerda corresponde ao desenvolvimento da atividade sem o uso
de música. A barra central corresponde ao desenvolvimento do quebra cabeça
quando a sinfonia de Mozart foi tocada. Por fim, a barra da direita refere-se a
montagem do quebra-cabeça quando o estilo musical MPB foi utilizado.
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Gráfico 2 – Número de peças de cada quebra-cabeça montado corretamente por criança na presença
ou ausência de música

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

O eixo vertical do gráfico, numerado de 0 a 20 mostra o número de peças do
quebra cabeça montada por cada criança. No eixo horizontal, mostra-se o número de
crianças consideradas para avaliação neste teste. Cada conjunto de três barras
corresponde as repostas das crianças com relação a presença ou ausência de
música. A barra da esquerda corresponde ao desenvolvimento da atividade sem o uso
de música. A barra central corresponde ao desenvolvimento do quebra cabeça
quando a sinfonia de Mozart foi tocada. Por fim, a barra da direita refere-se a
montagem do quebra-cabeça quando o estilo musical MPB foi utilizado.
Vale ressaltar que de um universo de 17 crianças, um número de 10 foi
avaliado. O resultado de 7 das crianças participantes do estudo não foi contabilizado,
visto que, em pelo menos uma das três etapas, as crianças não realizaram a
montagem correta do quebra-cabeça dentro do tempo estipulado, sendo, portanto,
excluídas do estudo.
Considerando que, segundo a professora regente da turma, as crianças
avaliadas ainda não teriam tido contato com o tipo de jogo, quebra-cabeça, dentro do
centro de educação infantil, considera-se que a falta de resultados das 7 crianças que
foram removidas da avaliação, é resultante da falta de conhecimento das mesmas
pelo jogo, ou imaturidade (idade inferior aos demais). Vale considerar ainda, que as
mesmas foram expostas a uma situação não confortável, uma vez que a atividade não
fazia parte da rotina diária escolar.
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Já com relação as crianças participantes da pesquisa, a criança 1, demostrou
uma melhor desenvoltura da atividade com a música de Mozart, uma vez que
conseguiu montar corretamente 8 das vinte peças do quebra cabeça. Já quando o
estilo musical foi o MPB ou na ausência de música, a criança montou a mesma
quantidade de peças.
A criança 2, montou corretamente 7 peças sem música e ao som de Mozart,
porém quando desenvolveu a atividade ao som de músico no estilo MPB seu
desempenho diminuiu, conseguindo montar corretamente apenas 3 peças. Já ao
desenvolver a atividade sem o uso de música, o resultado foi igual ao da atividade
com a música de Mozart.
A criança 3 demostrou um baixo rendimento quando fez a atividade sem
música, já ao som de Mozart e da MPB seu rendimento aumentou significativamente,
conseguindo montar corretamente 15 peças na música de Mozart e 17 peças com o
estilo MPB.
A criança 4, teve um baixo rendimento em todas as etapas da atividade, visto
que, sem música completou corretamente 6 peças, ao som de Mozart 2 peças, e ao
som da MPB 8 peças, sendo essa a atividade em que a criança apresentou maior
desempenho.
Com relação a criança 5, foi possível perceber que ela conseguiu montar
corretamente 5 peças do quebra-cabeça sem música, 8 peças ao som de Mozart e 8
peças com MPB. Observa-se que esta criança quando exerce uma atividade com
música de qualquer estilo consegue desempenhar melhor seu raciocínio.
A criança 6, montou corretamente 13 peças sem música, 15 peças ao som de
Mozart, e 8 peças com a MPB. Já a criança 7, montou corretamente 8 peças sem
música, 14 peças ao som de Mozart e 5 peças com a MPB.
A criança 8, apresentou melhores resultados ao desenvolver a atividade sem o
uso de música, sendo que montou corretamente 9 peças ao som de Mozart, 8 com
MPB e 11 sem o uso da música.
A criança 9, também apresentou melhor resultado na atividade desenvolvida
sem o uso de música, conseguindo montar corretamente 10 peças no total.
Por fim, a criança 10, mostrou melhora significativamente no desempenho da
atividade ao som de Mozart, sendo a única a conseguir concluir a atividade, montando
corretamente as 20 peças.
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Observou-se que as crianças 1, 6 e 10 apresentaram os resultados esperados
pelos pesquisadores sobre o Efeito Mozart levando em consideração a contagem
simples dos dados obtidos. Vale ressaltar que cada criança teve comportamento
próprio e que o efeito Mozart não foi observado para todas as participantes da
pesquisa.
A ausência de música, foi mais propícia ao desenvolvimento da atividade
apenas para duas das crianças participantes (crianças 8 e 9). É importante considerar
que apesar de esperado, a maioria das crianças participantes da pesquisa não teve o
estilo de aprendizagem correlacionado com o desempenho na montagem do quebracabeça.
Os dados que relacionam estilo de aprendizagem e média de peças montadas
estão apresentados na tabela 1.
Tabela 1 – Relação entre o estilo de aprendizagem e a média de peças de quebra-cabeça
corretamente montadas
CRIANÇA

ESTILO DE APRENDIZAGEM

MÉDIA DE PEÇAS
MONTADAS

1

Cinestésico

6

3
4

Não definido
Auditivo

6
14

5
8

Cinestésico
Não definido

5
7

9

Cinestésico

12

12

Cinestésico

9

14

Visual

9

16
17

Cinestésico
Não definido

9
14

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Levando em consideração os resultados expostos na tabela 1, pode-se
confirmar que neste estudo, o estilo de aprendizagem não se correlaciona com o
resultado do Efeito Mozart. A maioria das crianças em que o efeito Mozart se mostrou
presente, apresentaram estilos de aprendizagem diferentes do estilo auditivo que por
definição esperava-se ser o estilo de aprendizagem predominante das crianças que
apresentassem melhora do desempenho na montagem correta das peças do quebracabeça.
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Das crianças participantes, apenas a identificada como 4, apresentou estilo de
aprendizagem auditivo e melhor desempenho no desenvolvimento da atividade
realizada ao som de Mozart.
A fim de organizar os dados para avaliação geral da presença do efeito Mozart,
obteve-se o gráfico 3, que apresenta a média das peças corretamente montadas por
quebra-cabeça na presença ou ausência de música.
Gráfico 3 – Média do número de peças corretamente montados de acordo com a presença ou
ausência de música

Fonte: Dados da pesquisa (2020).
** Representa grupo diferente estatisticamente quando comparado ao grupo controle (sem áudio). P<
0,01. Análise de variância ANOVA seguida do teste de Tukey.

A presença de asteriscos (**) na barra central do gráfico 3 (atividade
desenvolvida com a música de Mozart) demonstra que há diferença estatisticamente
significativa entre os grupos, ou seja, o efeito Mozart foi identificado nas crianças
participantes da pesquisa, e tal fato não ocorreu ao acaso. Desta forma, é possível
afirmar que o efeito Mozart foi identificado na maioria das crianças sendo o resultado
dessa pesquisa comprovado através de uma ferramenta estatística.
A fim de descartar diferenças significativas entre o grupo sem áudio e a MPB,
o gráfico 4 foi proposto, a fim de comparar a média de peças corretamente montadas
nos grupos mencionados. O gráfico 4, mostra não existir diferença estatisticamente
significativa no desenvolvimento da atividade na presença da MPB ou na ausência de
música.
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Gráfico 4 – Média do número de peças corretamente montados de acordo com a presença ou
ausência de música

Fonte: Dados da pesquisa (2020).
Obs.: A ausência de marcadores mostra que os grupos são estatisticamente iguais quando comparados
através do teste T de Student para amostras não pareadas (P>0,05)

Os primeiros estudos realizados para descobrir o efeito de Mozart
comprovaram através de exames de EEG que a música do citado compositor libera
no cérebro uma maior produção de neurotransmissores como a dopamina, cortisol e
serotonina, que são responsáveis por ativar os circuitos de recompensa do cérebro e
outras funções de bem estar assim como diminuir o estresse, regular o humor, o sono,
o apetite, o ritmo cardíaco, a temperatura corporal, a sensibilidade à dor, os
movimentos e as funções intelectuais. Estes resultados não foram encontrados em
exames feitos durante o estimulo auditivo de outros compositores como Beethoven e
Albinoni (PAUWELS et al., 2014).
Neste contexto, sugere-se que os dados obtidos neste trabalho corroboram
como os dados obtidos por Pauwels e colaboradores (2014), uma vez que, apesar de
termos utilizado o estilo musical MPB - e não outros compositores de música clássica
como no estudo do referido autor - as crianças não apresentaram melhora significativa
na montagem de peças do quebra-cabeça quando expostas a este estilo musical.
Desta forma, sugere-se que a melhora no desempenho de tarefas seja proporcionada
especificamente por músicas de Mozart e não por música em geral.
O mesmo pôde ser observado no estudo proposto por Santos; Amadi e Oliveira
(2005) e usado como modelo para o desenvolvimento deste trabalho. No referido
estudo, foram usadas composições de Beethoven como música clássica e outra
composição de forma aleatória, porém com ritmo mais agitado. O que diferencia seus
resultados dos obtidos nesta pesquisa, é que nestes as crianças apresentaram
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significativa melhora ao estimulo auditivo de Mozart, enquanto no estudo usado como
modelo o resultado de melhora no desempenho de uma tarefa usando a música de
Beethoven como estímulo, não foi alcançado.
De forma sucinta, os resultados obtidos neste trabalho permitem inferir que, o
estilo de aprendizagem de cada criança não se correlaciona com os resultados do
Efeito Mozart, já que as crianças que obtiveram melhora significativa no desempenho
da tarefa apresentaram estilos de aprendizagem diversificados. Além disso, parece
que o efeito na melhora do desempenho e aprendizagem das crianças é ocasionado
especificamente por música do compositor Mozart, visto que a música MPB não foi
capaz de alterar significativamente este parâmetro. Por fim, vale ressaltar que o efeito
Mozart acontece, até mesmo em crianças em fase de alfabetização, tendo como
comprovação os resultados obtidos neste trabalho.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A música trabalha as inteligências de uma maneira global, pois quando
trabalhada em sala de aula ela abrange as diversas áreas do conhecimento e
desenvolvimento envolvendo o intelectual, o cognitivo, o emocional e o motivacional.
Cada criança desenvolve estratégias para o seu aprendizado, sendo essas
conforme o seu estilo pessoal. Trabalhar conforme o estilo de cada aprendiz ainda é
algo difícil, sabendo que muitas vezes os professores desconhecem as áreas que
seus alunos se destacam. Um desses problemas muitas vezes é pela falta de
capacitação dos profissionais, fazendo com que não possam oferecer um aprendizado
com melhores condições.
Na realização dessa pesquisa os objetivos propostos foram atingidos, uma vez
que foi possível demonstrar que o efeito Mozart é um facilitador do aprendizado e no
desenvolvimento

de

tarefas

de

crianças

do

pré-escolar,

uma

vez

que

independentemente do estilo de aprendizagem as crianças desenvolveram melhor a
atividade de montagem do quebra-cabeça ouvindo a sinfonia de Mozart. Resultados
inferiores no desenvolvimento das atividades foram observados quando realizadas ao
som de MPB ou ainda na ausência de estímulo auditivo.
A música além de uma atividade prazerosa também auxilia no desenvolvimento
cognitivo e físico das crianças, ajudando nas suas atividades da vida adulta. Estudos
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comprovam que a música diminui a ansiedade e auxilia no controle emocional, assim
como interfere nas funções executivas do cérebro, responsáveis por habilidades como
atenção, memória, planejamento, organização influenciando diretamente no
desenvolvimento da linguagem e do aprendizado. O ensino com a música além de
prazeroso é um importante elemento na formação integral dos alunos.
Para alguns profissionais, existe uma barreira entre seu trabalho e a
aprendizagem através da música, mas isso existe porque a maioria não sabe que o
trabalho através da música não diz respeito apenas a instrumentos e cantigas, mas
sim a qualquer ritmo feito através de qualquer material, como o próprio material
escolar das crianças, palmas, ou até mesmo apenas a voz.
Dentro da educação infantil, a música é um instrumento facilitador de ensino,
já que a partir do momento em que as crianças entram para a vida escolar, dentro dos
centros de educação infantil, elas trabalham sob rotina, e essa rotina torna-se muito
mais prazerosa e fácil de memorizar porque a maioria das atividades dentro dessa
rotina podem ser feitas através da música, pois se canta para fazer fila, para ir ao
lanche, ao banheiro, para área externa, para pintar, desenhar, e as demais atividades
também e isso torna a vida escolar da criança muito mais confortável e prazerosa e a
do educador também. E através desta rotina e a forma como ela é apresentada para
as crianças, o vínculo entre professor e aluno se torna muito maior, o que faz com que
a escola seja um lugar onde a criança quer estar.
Vale ressaltar que esta pesquisa apresenta limitações devido ao baixo número
de crianças envolvidas, uma vez que somente uma turma com 17 crianças de um CEI
foi analisada. Sugere-se que novos estudos utilizando a mesma temática sejam
propostos a fim de obter amostra mais representativa gerando consequentemente
resultados mais condizentes com a realidade.
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ASPECTOS DO ENSINO DO TEMA CONTESTADO EM SALA DE AULA
Nissia Cecília Nunes 18
Alexandre Assis Tomporoski19
RESUMO
A Guerra do Contestado (1912-1916) foi um dos mais importantes movimentos sociais
da história brasileira. A partir dos anos 2000, as pesquisas a respeito do tema
avançaram significativamente, por meio da contribuição de pesquisadores de
diferentes áreas do conhecimento. No entanto, o novo conhecimento produzido não
chega aos educandos, em sala de aula. Desse modo, o presente artigo tem como
objetivo analisar os problemas e possibilidades do ensino do Contestado direcionado
aos estudantes do Ensino Fundamental. A metodologia utilizada consistiu em revisão
bibliográfica, tendo como base os principais autores que analisaram a temática, quais
sejam: Machado (2017) e Tomporoski, Lachman, Scherer e Bomfin (2020), além do
uso de fontes primárias oriundas de periódicos. Os resultados indicam que há
dificuldades no processo de transposição do conhecimento científico para a sala de
aula e que há necessidade premente de elaboração e distribuição de material didático
e material de apoio aos docentes, apresentando os resultados inovadores suscitados
pelas pesquisas recentes que abordam o tema do Contestado.
Palavras-Chave: Ensino do Contestado. História do Contestado. Metodologia de
Ensino de História. História Regional.
ABSTRACT
The Contestado war (1912-1916) was one of the most important social movements in
Brazilian history. Since the 2000s, research on the subject has advanced significantly,
through the contribution of researchers from different areas of knowledge. However,
the new knowledge produced does not reach students in the classroom. Thus, the
present article aims to analyze the problems and possibilities of Contestado teaching
directed to elementary school students. The methodology used consisted of a
bibliographic review, based on the main authors who analyzed the theme, namely:
Machado (2017) and Tomporoski, Lachman, Scherer and Bomfin (2020), in addition to
the use of primary sources from journals. The results indicate that there are difficulties
in the process of transposing scientific knowledge to the classroom and that there is
an urgent need for the preparation and distribution of didactic material and support
material for teachers, presenting the innovative results raised by recent research that
address the theme Contestado.
Keywords: Teaching of the Contested. History of the Contested. History Teaching
Methodology. Regional History.
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INTRODUÇÃO
O Movimento Sertanejo do Contestado, outrora deflagrado na região do
Planalto Norte Catarinense e Sul do Paraná, entre os anos de 1912 e 1916, consistiu
num complexo e multifacetado movimento social, no qual a população local –
representada pelos caboclos – enfrentou metade do contingente de soldados do
Exército brasileiro, além de milhares de capangas armados pelos coronéis da região,
em uma luta fratricida que ceifou dezenas de milhares de vidas. No âmago deste
movimento, encontrava-se a luta dos caboclos pelo direito de autogerirem suas vidas
e manterem suas relações sociais, econômicas e culturais, com a predominância de
um forte traço religioso, dentro de parâmetros que consideravam justos.
Concomitantemente ao massacre físico desencadeado contra a população
local, instaurou-se um estigma àquela população, ao território e à própria história do
movimento, tendo sido seus protagonistas alcunhados de ‘fanáticos’ e ‘jagunços’ e,
durante muitas décadas, considerados pessoas cuja suposta ignorância fora
responsável pela guerra e, de certa maneira, pelo atraso no desenvolvimento daquela
região. A partir do início dos anos 2000, a retomada de esforços na análise e
interpretação do movimento do Contestado, geraram avanços e novas perspectivas
sobre a história daquele conflito social.
A sofisticação da instrumentalização teórico-metodológica, aliada a um período
de expansão dos programas de pós-graduação no Brasil, propiciou o desenvolvimento
de novas pesquisas sobre a temática, as quais, por sua vez, contribuíram para a
superação de antigos mitos historiográficos e preconceitos relacionados20. Embora a
Acerca da produção recente sobre a temática do Contestado consultar: RODRIGUES, Rogério Rosa.
Veredas de um grande sertão: a Guerra do Contestado e a modernização do Exército brasileiro na
Primeira República. Tese de Doutorado em História, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, 2008; VALENTINI, Delmir José. Atividades da Brazil Railway Company no sul do Brasil: a
instalação da Lumber e a Guerra na região do Contestado (1906-1916). Porto Alegre. Tese (Doutorado
em História). PUC/RS. Porto Alegre, 2009; ESPIG, Márcia J. Personagens do Contestado: os
turmeiros da Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande. Pelotas: Ed. UFPel, 2010; CARVALHO,
Miguel. Mundstock. Xaxier de. Uma grande empresa em meio à floresta: a história da devastação da
floresta com araucária e a Southern Brazil Lumber and Colonization (1870-1970). Tese (Doutorado
em História). Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2010; TOMPOROSKI, Alexandre
Assis. “O polvo e seus tentáculos”: A Southern Brazil Lumber and Colonization Company e as
transformações impingidas ao planalto contestado, 1910-1940. Tese de Doutorado em História,
UFSC, Florianópolis, 2013; DALLANORA, Cristina. Conflito de terra e formas de apropriação no MeioOeste Catarinense: o caso de Vivaldino Silveira de Ávila (1916-1930). Conversas & Controvérsias, v.
4, p. 127-148, 2017; POYER, Viviani. Fronteiras de uma guerra: diplomacia e política internacional em
meio ao movimento social do Contestado, 1907-1918. Tese (Doutorado em História). UFSC.
Florianópolis, 2018
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constatação de que houve significativos avanços na produção acadêmica sobre o
Contestado, percebe-se que o acesso às informações e ao conhecimento produzido,
seja pela sociedade em geral, seja pelo público escolar, permanece bastante restrito,
persistindo muitos dos vieses interpretativos já superados pela historiografia, ainda
considerando os rebeldes como sertanejos ignorantes e miseráveis, os quais,
imbuídos de um exacerbado fanatismo religioso, teriam cometido atrocidades
inomináveis.
A partir desta constatação, qual seja, a defasagem entre a produção acadêmica
e o ensino do Contestado, constitui-se a seguinte questão: quais os principais
problemas e possíveis soluções em relação ao ensino do Contestado em sala de aula?
A justificativa para execução deste estudo assentou-se na constatação de que
muitos estudantes e, inclusive, professores desconhecem ou conhecem parcialmente
os eventos relacionados à história do Contestado e que marcaram o processo de
conformação da região. Portanto, a pesquisa abordou algumas questões pertinentes
a esta problemática, apresentando possíveis alternativas para suplantar esta ausência
de sintonia entre os conhecimentos acerca da história e do território do Contestado. A
aproximação entre o conteúdo de pesquisas recentemente produzidas e o conteúdo
ensinado aos alunos das redes escolares, possibilitará suprimir mitos e preconceitos,
infelizmente ainda presentes na memória.
A GUERRA DO CONTESTADO NÃO TERMINOU
Embora tenham transcorrido mais de cem anos do encerramento do movimento
sertanejo do Contestado, constata-se, na memória da população do território do
Contestado, a permanência de uma interpretação negativa sobre os eventos ocorridos
no início do século XX.
Este fato é um indicativo de que os impactos decorrentes do conflito ainda
subsistem. Subsequentemente ao término do conflito, a condenação do movimento,
tanto pelas elites quanto pelos governantes, imputou ao Contestado estigma
pejorativo, motivado pelo fato dos ocupantes daquele território aderirem à luta contra
as injustiças desencadeadas pelo establishment. O trauma, a ferida e o medo,
marcaram indelevelmente a população do território, e a análise desse contexto pode
explicar os inúmeros obstáculos ao desenvolvimento territorial do Contestado.
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Portanto, decorrido um século, o território do Contestado continua enfrentando
sérios entraves à superação de injustiças históricas. Vários fatores podem ser
elencados para esclarecer as causas dessa conjuntura. Um aspecto relevante
consiste no incisivo processo de concentração da propriedade da terra. Tanto os
grandes proprietários rurais, quanto as ingentes empresas multinacionais, ampliaram
seu domínio fundiário, expandindo a cultura de grãos (especialmente a soja) e a
silvicultura. A partir do final dos anos 1960, em substituição à araucária, deu-se o
fenômeno da introdução de novas espécies de vegetação, árvores exóticas, como o
Pinus elliottii, e, desde então, essas árvores têm sido destinadas como fonte primária
de matéria-prima às indústrias de celulose, papel e móveis.
A introdução do pinus resultou na continuidade do processo de extrativismo de
produção e, por conseguinte, na ampliação do processo de concentração fundiária.
Além disso, a utilização desta espécie exótica ocasionou outras perturbações ao
processo de desenvolvimento sustentável do território. A disseminação dos
reflorestamentos, privilegiando esta monocultura, reduz as áreas que poderiam ser
utilizadas para diversificação produtiva.
Cabe destacar, também, que sobreveio a intensificação da exploração
comercial da erva-mate, pelas médias e grandes ervateiras que dominam o setor,
restringindo o acesso a elemento historicamente fundamental para subsistência dos
setores socialmente mais fragilizados. Esse domínio desestimula a busca, por
exemplo, pela agregação de valor à erva-mate, matéria-prima de altíssima qualidade
produzida na região.
De todo o exposto anteriormente, é razoável delimitar três fatores vigentes no
território do Contestado que geram entraves à implementação de estratégias de
desenvolvimento territorial sustentável: o trauma associado ao conflito social e ao
genocídio praticado contra os caboclos, impondo, à população que reside naquele
território, sentimentos de vergonha e consequente silenciamento; a expansão
fundiária, outrora já vivenciada, que promove a concentração da propriedade da terra,
sob controle de grandes proprietários rurais e de empresas multinacionais; a
perpetuação do modelo econômico baseado primordialmente no extrativismo.
Em meados da segunda década do século XXI, o contexto atual caracterizase, no território do Contestado, pela concentração exacerbada da riqueza por grupos
minoritários, que assim o fazem há gerações; a precarização das condições de vida
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dos trabalhadores urbanos e rurais; os empecilhos à organização e atuação política
da população empobrecida do território do Contestado; a degradação do patrimônio
material e imaterial, particularmente aquele associado à memória das populações
tradicionais e de seus remanescentes, bem como dos segmentos empobrecidos da
região; o processo de concentração da propriedade da terra por companhias
madeireiras e do setor de celulose, algumas estrangeiras, que monopolizam o acesso
à terra – tal qual ocorreu no passado – e disseminam espécies vegetais exóticas,
desestimulando a continuidade das atividades na pequena propriedade, ignorando os
limites dos recursos ambientais e socializando detritos danosos ao meio ambiente,
resultantes de sua produção industrial; a continuidade do processo centenário de
exclusão e marginalização das populações tradicionais – indígenas, grupos
afrodescendentes (caso dos quilombolas), sertanejos, caboclos, além dos
descendentes daqueles que estiveram nos redutos da Guerra do Contestado – que
agora incide sobre seus remanescentes, grupos estes que permanecem impedidos
de acessar a fração justa da riqueza produzida no território, em grande medida, pelos
próprios braços.
Diante deste cenário, faz-se mister contribuir para a construção de um processo
de desenvolvimento territorial em bases alternativas, dentre as quais, a atividade
turística pedagógica, mediante proposta que considere os recursos materiais e
imateriais do território, contrapondo-se às práticas que ainda se manifestam entre as
políticas públicas e empreendimentos econômicos, que impedem a superação de um
modelo que promove a dilapidação dos recursos ambientais, além da concentração
da riqueza e perpetuação da miséria e exclusão social.
A partir do início do século XXI, novos estudos sobre o movimento sertanejo do
Contestado têm expressado a complexidade e as múltiplas facetas do movimento,
além de disseminar novas versões, abandonando estereótipos e preconceitos que
definiam os rebeldes revoltosos como ‘fanáticos’ ou ‘jagunços’. Diante disso, o tema
vem retomando espaço na região e atraindo visibilidade entre as novas gerações, que
estão percebendo naquele processo histórico algo que pode ser convertido em uma
“identificação positiva” da população da região com a sua própria história. Além disso,
a visibilidade nacional e internacional que o tema vem obtendo, permite
gradativamente reinserir o Contestado em um importante circuito acadêmico, com a
circulação de pesquisadores de diversas instituições de ensino superior. Por fim, e
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mais relevante, a retomada do debate sobre o Contestado representa enorme
potencialidade para colaboração junto ao processo de construção de seu
desenvolvimento territorial, não apenas reconstruindo a autoestima de toda uma
população, mas, também, atraindo visitantes que buscam compreender e rememorar
aquele que foi um dos mais importantes movimentos sociais da história humana.
POSSIBILIDADES PARA O ENSINO ESCOLAR DO CONTESTADO
Os pesquisadores e pesquisadoras que vêm se dedicando ao estudo do
Contestado contribuíram, nas últimas décadas, para uma profícua e qualificada
produção acadêmica. Contudo, também perceberam que este conhecimento
permanece restrito ao meio acadêmico, distante do acesso por estudantes e da
sociedade em geral mesmo nas cidades que garantiram por lei que o assunto seja
abordado, como é o caso de Canoinhas com a Lei Municipal nº 6.347 de 02/04/2019.
No Sistema Municipal de Ensino, os currículos serão organizados conforme
normas do Conselho Municipal de Educação, com observância das seguintes
especificações: [...]. VI – O contexto regional de Canoinhas, abrangendo a
história local, as relações socioeconômicas e culturais e a História do
Contestado.

Por isso, constata-se a necessidade de se realizar uma “tradução”, ou seja,
elaborar uma narrativa alternativa deste conhecimento, efetivamente acessível aos
demais estratos sociais.
Dentre os pesquisadores que se dedicam a esta questão, encontra-se o
professor Paulo Pinheiro Machado, que em um artigo intitulado “O Contestado na sala
de aula” (2017), sintetizou as preocupações dos pesquisadores do Contestado sobre
a necessidade de pensar estratégias de ensino para a temática.
A análise de Machado (2017) considera o pressuposto de um descompasso
entre a produção escolar e o conhecimento historiográfico sobre o tema. Objetivando
superar este problema, uma alternativa de solução consiste na avaliação daquelas
práticas e experiências já implementadas, desenvolvidas por professores da região
ao longo das últimas décadas.
Entre os assuntos abordados por Machado, merece destaque, em primeiro
lugar, a importância de um trabalho de nacionalização do tema, que compõe um
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cenário mais amplo, relacionado ao projeto modernizador da República, que almejava
eliminar os não-brancos. Em contrapartida, o ensino do tema precisa abordar a longa
trajetória que conecta o Contestado a uma tradição de luta camponesa - em especial,
aquela associada a tradição religiosa de São João Maria - que remonta ao século XIX
e se mantém na atualidade, representado pelos movimentos sociais que militam pela
Reforma Agrária (MACHADO, 2017, p. 75).
Outrossim, cabe destacar que o Contestado também apresenta características
comuns a outros movimentos latino-americanos, em particular a luta pela terra, a luta
antioligárquica, a resistência a atuação de empresas multinacionais e o deslocamento
compulsório de populações. Portanto, é razoável considerar, inclusive, uma
abordagem mais ampla sobre o evento, articulando sua análise em nível internacional.
Ademais, urge desconstruir mitos historiográficos como, por exemplo, a
epopeia imigrante ou a preponderância do messianismo, este, muitas vezes, ainda
denominado “fanatismo” religioso. Em relação aos imigrantes, oriundos de diferentes
nações, em sua maioria provinham das camadas mais pobres de suas sociedades, e,
na ausência da aprendizagem obtida através do convívio com caboclos e indígenas,
aliada a falta de recursos adequados, não teriam suportado as severas condições de
vida existentes no território sob análise (MACHADO, 2017, p. 7).
Outro aspecto relevante, concernente ao ensino do Contestado, consiste na
necessidade de desvelar o que de fato representou o movimento: a tentativa de
construção, por parte dos rebeldes, de um novo projeto de sociedade, marcadamente
caracterizada por valores comunitários e anticapitalistas.
Por fim, em uma região deprimida econômica e socialmente, onde o trauma da
guerra ainda persiste no cotidiano, a história do Contestado pode proporcionar à
população local o reconhecimento de uma identificação positiva com seu próprio
passado, elemento basilar para construção da cidadania.
Certamente, o estabelecimento de novos paradigmas na formação dos
docentes, representa condição sine qua non para a mudança almejada por
pesquisadores e especialistas. Porém, em convergência aos dados acerca do perfil
dos docentes da região e sua prática de ensino do Contestado, pode-se afirmar que
o próximo - e mais importante passo - consiste na elaboração e distribuição massiva
de material didático e material de apoio aos docentes, apresentando os resultados
inovadores suscitados pelas pesquisas recentes que abordam o tema Contestado.
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Esse material deverá ser elaborado de acordo com os novos entendimentos
trazidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que define o conjunto de
aprendizagens essenciais que todos os estudantes brasileiros devem desenvolver ao
longo da educação básica. O documento se refere às etapas educativas da Educação
Infantil e do Ensino Fundamental. O componente curricular de História segue essa
lógica e está distribuído a partir de duas óticas diferentes: uma para os anos iniciais e
outra, para os anos finais. Essa característica é percebida na maneira como foram
elaborados e definidos os objetos de conhecimento e as habilidades (BRASIL, 2017).
O Currículo Base do Território Catarinense tem como a proposta curricular o
ensino da história de Santa Catarina e dos municípios a inserir no currículo escolar.
Impera a ideia de que ensinar história disponibiliza aos estudantes a compreensão
das diversidades e estudo do passado.
Segundo o Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do
Território Catarinense, é fundamental o ensino da “Guerra do Contestado em Santa
Catarina. Desdobramentos pós movimento do Contestado (territorial, social,
econômico, político)”.
Essas transformações que vem ocorrendo ao longo dos últimos indicam um
processo de transformação na abordagem da educação sobre temáticas locais e
regionais. Nessa direção, torna-se ainda mais urgente o trabalho de transferência do
conhecimento produzido cientificamente para a rede escolar, seja na forma de
materiais didáticos (para alunos) ou paradidáticos (para os docentes).
MATERIAIS E MÉTODOS
O caminho metodológico que baliza o objetivo da pesquisa foi realizado
primeiramente um resumo de assunto. Segundo Andrade (2001) para uma boa análise
e interpretação dos fatos e ideias é necessária uma metodologia adequada, onde o
resumo do assunto permite o enfoque de um ponto de vista original. Foi realizado
levantamento bibliográfico que, de acordo com Cervo e Bervian (1983), procura
explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas, com o intuito de
recolher informações e conhecimentos prévios acerca de um assunto para o qual se
procura resposta. Entre os principais autores utilizados, destaca-se Machado (2017)
e Tomporoski (2020.
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A revisão bibliográfica vem alicerçada dos principais autores que analisaram a
temática sendo, Machado (2017) e Tomporoski, Lachman, Scherer e Bomfin (2020),
ainda foi consultada fontes primárias oriundas de periódicos.
APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS
Os resultados da pesquisa são apresentados por meio da organização do
arcabouço teórico-metodológico que sustentou a pesquisa, assim como a relação dos
tópicos com o ensino do Contestado. Por fim, nas considerações finais, analisa-se o
uso de estratégias a serem adotadas para que os estudos sobre a história do
Contestado saiam dos muros das universidades e cheguem até os estudantes do
Ensino Fundamental e à sociedade de maneira geral.
Nas primeiras décadas do século XX o trauma associado ao conflito social e ao
genocídio praticado contra os caboclos, impôs, à população que reside no território
Contestado, sentimentos impregnados de vergonha, cominando no silenciamento.
Este fato se evidencia no amplo desconhecimento - não apenas em âmbito nacional,
mas, também, no próprio território que fora palco do movimento - acerca das novas
pesquisas que se produziram sobre o Contestado, que estão desconstruindo estigmas
e mitos.
Constata-se que o processo de silenciamento da história do Contestado
desenvolveu-se com tal amplitude que impediu, inclusive, que o tema fosse tratado de
forma adequada pelas escolas de ensino básico de todo o Brasil e, em especial, pelas
escolas situadas na região palco do conflito.
Em decorrência do processo de silenciamento imposto ao Contestado, o ensino
deste tema nas redes escolares foi profundamente prejudicado. Nas ocasiões que
integra o currículo escolar, o movimento do Contestado aparece de forma marginal,
normalmente inserido no contexto das ‘Revoltas da Primeira República’. De posse de
um espaço reduzido, o tema costuma estar espremido em um parágrafo, evidenciado
por uma foto do monge João Maria ou um mapa da ferrovia.
Contudo, o tema Contestado não é apenas subanalisado, mas também
vitimado pela reprodução de antigos preconceitos e mitos historiográficos, cuja
interpretação imputa aos caboclos a pecha de ignorantes, pessoas que não
compreendiam a importância do progresso representado pela ferrovia.
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Portanto, com raras exceções, a narrativa sobre o Contestado, descrita nos
livros didáticos, costuma variar entre a ignorância e a irracionalidade do caboclo. Ele
raramente emerge como agente do processo e condutor de sua própria vida.
A partir de um estudo realizado por Tomporoski; Lachman; Scherer; Bonfim
(2020), no qual os autores analisaram esta questão com base em dados coletados em
pesquisa realizada com a participação de docentes da rede pública de ensino, da
região da AMPLANORTE21, informações relevantes para a consecução deste estudo
foram localizadas.
A amostra utilizada pelo autor era constituída por professores(as) formados(as)
no curso de Pedagogia. De fato, dentre o grupo que compunha a amostra, cerca de
53% eram formados em Pedagogia. Do grupo pesquisado, aproximadamente 70%
dos docentes consultados lecionavam para Séries Iniciais e o Ensino Fundamental
(TOMPOROSKI; LACHMAN; SCHERER; BONFIM, 2020, p. 53).
No que tange à disseminação de histórias sobre a guerra do Contestado, o
estudo aponta que em torno de 79% dos participantes declarou ter ouvido, na infância,
menções a histórias sobre o movimento, evidenciando o quão incutido na cultura
popular encontra-se este episódio da história brasileira.
Constata-se que desde muito jovens estes profissionais tiveram contato
informal com a temática, principalmente por meio da memória familiar. Embora o ano
de 2016 tenha demarcado o centenário de encerramento da guerra do Contestado,
surpreendentemente, a cada 04 (quatro) participantes da pesquisa, pelo menos
01(um) respondeu que teve algum parente ou conhecido envolvido na guerra. Estes
dados permitem vislumbrar a dimensão de importância do Contestado para aquela
população, bem como sua relação intrínseca com a história do conflito
(TOMPOROSKI; LACHMAN; SCHERER; BONFIM, 2020, p. 48).
Verificou-se, também, que apenas metade dos participantes estudou o tema
“Guerra do Contestado” na escola; ao considerar o estudo deste tema na
universidade, este percentual eleva-se para 53%. Segundo o autor, este último
percentual justifica-se pelo acentuado índice de formados em Pedagogia que
compunha a amostra pesquisada. Além disso, uma fração significativa do grupo

A Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense é formada pelos municípios de Bela
Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva,
Porto União e Três Barras. Todos esses municípios situam-se no território que foi palco do conflito
armado entre os anos de 1912 e 1916.
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analisado realizou estudos de graduação na Universidade do Contestado, instituição
de ensino superior que durante muitos anos manteve a disciplina de História do
Contestado na grade curricular de todos os cursos de graduação (TOMPOROSKI;
LACHMAN; SCHERER; BONFIM, 2020, p. 52).
Dentre os docentes consultados no estudo citado, cerca de 90% afirmaram que
esta temática integra o conteúdo curricular aplicado no município, e, praticamente a
metade (49%) dos componentes do grupo, declarou que aborda o tema Contestado
em suas aulas
A partir da análise do estudo de Tomporoski; Lachman; Scherer; Bonfim (2020),
uma das únicas referências sobre a temática, constata-se que algo em torno de
metade dos professores consultados abordam o tema Contestado em suas aulas. Por
um lado, tal fato é motivo de regozijo, pois consiste em temática precípua para a
compreensão do processo histórico que caracteriza todo o território, além de
representar um episódio importante da história brasileira. Porém, em contrapartida,
cabe verificar os métodos de abordagem do tema que vêm sendo utilizados pelos
docentes, além da coerência das estratégias de ensino implementadas em sala de
aula.
Entre os docentes consultados pela pesquisa referenciada, destacaram-se
numericamente aqueles que responderam empregando o termo ‘aula’. Subentendese que utilizam a metodologia de aula expositivo-dialogada, com uso de materiais de
apoio, os quais não foram especificados. Porém, outras atividades também se
destacaram, como, por exemplo, visitas a museus ou locais históricos. Também foram
referenciadas atividades como teatro, poesias, confecção de maquetes, desenhos,
danças típicas e ervas medicinais.
Os dados apresentados pelo autor permitem vislumbrar o perfil do docente e a
consistência do processo de ensino-aprendizagem relacionado à temática do
Contestado, nas escolas da região. Há, ainda, dois aspectos cruciais a serem
analisados, quais sejam, de que modo os docentes compreendem o movimento do
Contestado e quais as principais dificuldades que enfrentam para abordar o tema em
sala de aula.
No que tange as principais dificuldades enfrentadas pelos docentes, o autor
afirma que 47% dos participantes declarou consistir na ausência de material didático
adequado. Neste contexto, 29% dos participantes declarou não ter tido acesso a
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quaisquer materiais didáticos - sobre a temática Contestado - distribuídos pelos
poderes públicos. Dos respondentes, 26% declarou inexistir livros sobre o assunto na
biblioteca da escola, e mais de um terço afirmou não ter acesso a material audiovisual
sobre o Contestado. Os participantes que expressaram comentários ou opiniões,
majoritariamente, expuseram sua preocupação quanto a necessidade de material
didático adequado para preparação de suas aulas (TOMPOROSKI; LACHMAN;
SCHERER; BONFIM, 2020, p. 46).
Na educação infantil e anos iniciais, a maior dificuldade é de encontrar
estratégias se tornando um desafio para o professor em buscar a importância da
conscientização sobre as questões do ensino do Contestado. No ensino médio a
dificuldade de tornar o ensino da história que é importante na identidade cultural, o
tema com carga horaria reduzida se torna para o aluno e para o professor um assunto
sem importância.
Os resultados obtidos pelo autor e aqui apresentados, evidenciaram que
expressiva parcela dos entrevistados ignorava estudos sobre o Contestado, e, dentre
aqueles que empreendiam esforços para ampliar seus conhecimentos, visando
abordar a questão em suas aulas, sobrevinham dificuldades para acessar obras
acadêmicas e material didático qualificado. Dessa forma segue no Quadro 1,
sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas no Ensino Fundamental,
integrando ao currículo escolar da disciplina de história e de forma interdisciplinar.
Quadro 1 – Sugestões de Atividades curriculares sobre o Contestado
Sugestões de atividades pedagógicas
Conteúdo
Atividade prática
Identificação das contribuições das populações indígenas para a cultura
História indígena
regional. Ex. uso da erva mate; visita a uma comunidade de
remanescentes indígenas (Vila Edwirges).
Reconstrução do trajeto dos tropeiros em suas passagens pela região
Caminho de Tropas
por meio da elaboração de um mapa.
Compreensão do conceito e dos principais representantes na região por
Coronelismo
meio do estudo da origem do nome das ruas: Vidal Ramos, Coronel
Albuquerque e Major Vieira.
Elaboração de mapa com o trajeto da ferrovia; utilização da iconografia
(fotos) da Lumber Company e da ferrovia; utilização de iconografia
Capital Estrangeiro
(fotos) para compreensão da devastação ambiental produzida pela
Lumber Company.
Teatralização; maquetes dos principais redutos; visitas a museus;
A Guerra do
estudos de história oral: entrevistas com familiares e conhecidos;
Contestado (1912-1916) elaboração de um mapa da região do conflito; estudo das principais
lideranças rebeldes.
Consequências do
Índices de Desenvolvimento Humano (IDH’s) dos municípios que foram
Contestado
palco do movimento, em comparação com outras regiões; visitas
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pedagógicas aos locais de memória da guerra ainda presentes na
região.
Fonte: elaborado pelos autores com base na bibliografia analisada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A constatação de que os temas locais e regionais vêm ganhando espaço nas
previsões curriculares representa algum alento para os interessados na formação
qualificada dos estudantes do ensino fundamental com base em temas de sua
realidade. As atividades pedagógicas sugeridas nesta pesquisa indicam possíveis
caminhos a serem seguidos pelos docentes, em consonância com as mudanças
curriculares mais recentes.
Apesar disso, conclui-se que há a necessidade de ampliar o debate sobre os
limites e possiblidades do ensino do Contestado em sala de aula. Ademais, contatase a necessidade premente de se produzir e distribuir material didático que considere
os novos paradigmas sobre a temática, além de elaborar e implementar estratégias
que permitam aproximar os universos acadêmico e escolar, com o propósito de
disseminar o conhecimento científico produzido sobre o tema Contestado – amiúde
circunscrito aos especialistas – a sociedade em geral.
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A PERCEPÇÃO DOS ALUNOS SOBRE A INFLUÊNCIA DA AFETIVIDADE NO
PROCESSO DA APRENDIZAGEM
Luciana Brozoski22
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RESUMO
Esta pesquisa apresenta como tema a afetividade no processo da aprendizagem,
tendo como objetivo geral a identificação da percepção dos alunos sobre a influência
da afetividade como fator determinante na aprendizagem, envolvendo o ensinar e o
aprender no ensino fundamental de uma Escola Pública do Planalto Norte
Catarinense, e como objetivos específicos à investigação do conceito de afetividade
para os alunos do 4º ano; o relacionamento das formas que os alunos identificam
como manifestação de afetividade; o Reconhecimento da relação que caracteriza a
afetividade como fator importante para a aprendizagem do aluno; a verificação como
os alunos gostariam de ser tratados pelos professores. Utilizou-se da pesquisa
bibliográfica, e foi considerada como pesquisa de campo participante com abordagem
qualiquantitativo e, como resultados surgiram alguns gráficos que apresentam as
percepções dos alunos sobre a influência da afetividade dos professores sobre seus
processos de aprendizagem. A pesquisa propôs aos professores a necessidade da
valorização das peculiaridades de cada aluno, o atendimento a todos através de uma
prática pedagógica desafiadora voltada especificamente para uma educação de
qualidade buscando ações que desenvolvam a afetividade de modo mais ativo e
impactante no processo de aprendizagem.
Palavras-Chave: Afetividade. Aprendizagem. Contexto Escolar.
ABSTRACT
This research presents the theme of affectivity in the learning process, with the general
objective of identifying students' perception of the influence of affectivity as a
determining factor in learning, involving teaching and learning in the elementary school
of a Public School in Planalto Norte Santa Catarina , and as specific objectives for
investigating the concept of affectivity for 4th grade students; the relationship of the
ways that the students identify as a manifestation of affectivity; o Recognition of the
relationship that characterizes affectivity as an important factor for student learning;
checking how students would like to be treated by teachers. Bibliographic research
was used, and it was considered as participating field research with a qualitative and
quantitative approach. As a result, some graphics emerged that present the students
'perceptions about the influence of teachers' affectivity on their learning processes.
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The research proposed to the teachers the need to value the peculiarities of each
student, the service to all through a challenging pedagogical practice aimed specifically
at quality education seeking actions that develop affectivity in a more active and
impactful way in the learning process
Keywords: Affectivity. Learning. School context.
INTRODUÇÃO
Este artigo visa apresentar a pesquisa realizada sobre os aspectos do
conhecimento, desenvolvimento e a importância da afetividade com os educandos.
Compreende-se que o papel do professor está ainda em definição, pois ele deixou de
ser apenas o transmissor de informações e já se reconhece como um ator fundamental
na vida do estudante para a construção de seus conhecimentos. Essa parceria implica
novas saberes e atitudes, os quais possibilitam aos estudantes integrar-se no
processo de aprendizagem das disciplinas nos aspectos cognitivos e afetivos e a
formação de atitudes (RIBEIRO, 2010).
O afeto pode ser uma maneira eficaz de se chegar perto do educando, é um
caminho estimulador e enriquecedor para se atingir uma totalidade no processo do
aprender. Quando há um aprendizado de fato, portanto, é o vínculo afetivo
estabelecido entre o adulto e a criança que sustenta a etapa inicial do processo de
aprendizagem (KLEIN, 1996).
A afetividade ganha um novo olhar e enfoque no processo de ensino e de
aprendizagem, pois acredita - se que a interação afetiva auxilia mais na compreensão
e na modificação das pessoas do que um raciocínio brilhante, repassado
mecanicamente (PAULA; FARIA, 2010).
As experiências vivenciadas com outras pessoas é que irão marcar e conferir
aos objetos um sentido afetivo, determinando, dessa forma, a qualidade do objeto
internalizado. Nesse sentido, pode-se supor que, no processo de internalização, estão
envolvidos não só os aspectos cognitivos, mas também os afetivos (TOSSONI, 2000).
A relação que caracteriza o ensinar e o aprender transcorrem a partir de
vínculos entre as pessoas e inicia-se no âmbito familiar e por toda vida (TOSSONI,
2000).
O autoritarismo, a rispidez e a falta de interesse do educador podem levar o
aluno a perder a motivação e o interesse pela aprendizagem, além de prejudicar em
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longo prazo o aprendizado, pois o aluno desmotivado irá sempre relacionar o
professor à determinada matéria, perdendo totalmente o interesse por ela (SILVA,
2013).
É importante refletir sobre a importância da afetividade em uma sala de aula
nos anos iniciais do ensino fundamental, de modo que os alunos possam ser
compreendidos, aceitos e respeitados, e que os professores possam entender seus
sentimentos. É preciso ter sensibilidade para ouvi-los, dialogar com eles e apoiá-los
para que busquem superar as suas dificuldades (BRUST, 2009).
Se ela não tem afeto e carinho, mostrar à criança o quanto é bom um afeto,
portanto, esta pesquisa procurou responder a seguinte pergunta: Qual a percepção
dos alunos sobre a influência da afetividade como fator determinante na
aprendizagem, envolvendo o ensinar e o aprender no ensino fundamental de uma
escola pública do Planalto Norte Catarinense?
A pesquisa teve como objetivo geral, identificar a percepção dos alunos sobre
a influência da afetividade como fator determinante na aprendizagem, envolvendo o
ensinar e o aprender no ensino fundamental de uma Escola Pública do Planalto Norte
Catarinense. E como objetivos específicos, investigar o conceito de afetividade para
os alunos do 4º ano, relacionando as formas que os alunos identificam como
manifestação de afetividade; reconhecer a relação que caracteriza a afetividade como
fator importante para a aprendizagem do aluno, e verificar como os alunos gostariam
de ser tratados pelos professores. E como questões norteadoras têm-se as seguintes:
Como a afetividade influência o desenvolvimento cognitivo do educando? O aluno
percebe o olhar afetuoso do professor e a preocupação para com o seu aprendizado?
Quais as contribuições da relação afetiva para o processo de aprendizagem de alunos
no final dos anos iniciais do ensino fundamental?
O assunto tornou-se foco de interesse das pesquisadoras pela ampla variedade
de possibilidades que a utilização de tal ferramenta proporciona ao desenvolvimento
e aprendizagem da criança.
Assim, segundo Mutschele (1994, p. 103) “a criança precisa se sentir acolhida
ao ingressar na escola pela primeira vez, para que esta experiência, que para ela é
tão nova e diferente, se torne agradável”.

170
Pesquisa em educação sob o olhar do curso de pedagogia/PARFOR (ISBN: 978-65-991601-6-5)

A relevância social deve-se ao fato de que, a afetividade favorece a
aprendizagem das crianças dos anos iniciais em toda sua vida escolar, e que cujo
início pode influenciar toda sua trajetória escolar futura (SOUZA; NODA, 2009).
Quando percebe o acolhimento da professora, seguido de qualidades tais como
carinho, paciência, dedicação e interesse, a criança se sente motivada e,
consequentemente, a aprendizagem torna-se mais eficiente (SILVA, 2013).
Por fim, justifica-se necessidade da compreensão dos alunos, pela importância
do professor no dever de empenhar-se em perceber as necessidades da criança,
aproveitando ao máximo suas capacidades e trabalhá-las de forma a voltá-las para o
ensino, pois muitas vezes essa carência encontra-se facilmente no ambiente familiar
e estendendo-se até na escola ou no meio onde vive (SILVA, 2013).
MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de campo, participante com abordagem
qualiquantitativo, desenvolvido no período de novembro/2019 a Março/2020, realizado
numa escola de ensino fundamental de um município do Planalto Norte Catarinense.
Esta intervenção teve como público alvo os alunos do quarto ano do ensino
fundamental. Foi realizado um questionário com perguntas relevantes ao tema
abordado. Para tratar do assunto dessa pesquisa, fez-se necessário realizar uma
análise com a finalidade de conhecer mais sobre os seguintes: Afetividade,
Aprendizagem, Desenvolvimento humano.
O trabalho trata de uma pesquisa de campo, que é utilizada com o objetivo de
conseguir informações e conhecimentos acerca de um problema para o qual
procuramos uma resposta [...]. “Consiste na observação de fatos e fenômenos tal
como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro
de variáveis que presumimos relevantes, para analisá-los” (PRODANOV; FREITAS,
2013, p. 59).
A população da pesquisa foi composta, por 80 alunos de uma escola do ensino
fundamental de um município do Planalto Norte Catarinense.
A coleta dos dados referente à opinião dos alunos, foi realizada por meio da
aplicação de questionário contendo quinze questões fechadas e entregue para os
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alunos. A pesquisa foi submetida ao comitê de ética via Plataforma Brasil, sendo
aprovada sob o número CAAE 2896049.3.0000.0117.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para a compreensão dos resultados desta pesquisa, apresentar-se-ão os
dados coletados e posteriormente na discussão serão fundamentados, iniciando com
a apresentação do perfil dos alunos como idade e gênero, após o levantamento sobre
o conhecimento da afetividade propriamente dita, os sentimentos emanados na
escola, a percepção das relações, identificação de problemas e conflitos no ambiente
escolar.
Os participantes da pesquisa compreendem a faixa etária de nove a dez anos,
sendo do gênero feminino: trinta e nove, e quarenta e um: masculino. Os participantes,
respondendo o questionário, auxiliaram para a identificação da percepção da
afetividade como fator determinante da aprendizagem. Os resultados foram
categorizados para melhor apresentação e discussão dos resultados, conforme o
quadro 1 abaixo:
Quadro 1 – Categorias, Subcategorias, Palavras chaves e Norteadoras
Categoria
Subcategoria
Palavras chaves/norteadoras
4.1.1 Conceitos
Formas e maneiras físicas.
4.1 Afetividade
4.1.2 Aferição
Manifestação e apresentação.
4.2.1 Caracterização do
Vulnerabilidade social,
ambiente
Programas sociais.
4.2 Ambiente escolar
Agradável, recreação,
4.2.2 Aprendizagem/ cognição
acolhimento
4.3.1 Professores
Reconhecimento e atitudes.
4.3.2 Pais ou responsáveis
Papel fundamental
Curiosidade do novo e
4.3 Relacionamentos Social
4.3.3 Membros da escola
acolhimento.
Acolhimento, motivação, feliz e
4.3.4 Escola
curiosidade.
Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Verificam-se na primeira coluna as categorias amplas, na segunda coluna as
subcategorias originárias da repetição de palavras apresentadas no questionário e
que estão interligadas com as categorias e, na sequência, na terceira coluna constam
as palavras-chaves e norteadoras de cada categoria.
Quando questionados sobre o grau da afetividade, teve-se que 70% não
sabem ou não reconhecem o significado da palavra afetividade, e outros 30% dos
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alunos conhecem ou entendem o que representa a palavra afetividade, sendo descrito
no gráfico 1 suas compreensões.
Gráfico 1 – Representação da afetividade para os alunos

Fonte: Dados da pesquisa, (2020).

Conforme o gráfico 1, no que se refere à palavra afetividade para os alunos,
26% dos alunos descrevem afetividade a um carinho, e outros 23% dizem que deve
ser uma conversa, outros 17% pensam que deve ser um elogio, e outros 14% acham
que é um aperto de mão, 11% que deve ser um abraço e outros 9% responderam que
pode ser qualquer outra coisa. É importante refletir sobre a importância da afetividade
em uma sala de aula nos anos iniciais do ensino fundamental, de modo que os alunos
possam ser compreendidos, aceitos e respeitados, para que os professores possam
entender seus sentimentos. É preciso ter sensibilidade para ouvi-los, dialogar com
eles e apoiá-los para que busquem superar as suas dificuldades (BRUST, 2009).
Quanto a avaliação dos alunos sobre gostar da sua escola 63% responderam
que sim e 38 % responderam que não, o gráfico 2 descreve e detalha os sentimentos
sobre o ambiente escolar.
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Gráfico 2 – Avaliação sobre os sentimentos no ambiente escolar

Fonte: Dados da pesquisa, (2020).

Sobre a importância de sentir-se bem no ambiente escolar, 63% dos alunos
gostam de ir, ou estar na escola, afirmaram que gostam de sentir-se acolhidos, que a
grande maioria dos entrevistados sente-se animados em estar ali. Assim, segundo
Mutschele (1994, p. 103) “a criança precisa se sentir acolhida ao ingressar na escola
pela primeira vez, para que essa experiência, que para ela é tão nova e diferente, se
torne agradável”.
Na avaliação sobre o bom relacionamento com os atores da comunidade
escolar. Identificou-se que 98% dos alunos possuem um relacionamento bom com os
colegas, e demais membros da escola. É importante ressaltar que 3% dos
entrevistados não têm um relacionamento bom com os colegas.
Quanto à avaliação sobre apreço pelo seu professor, 95% afirmaram que
gostam do seu professor, e 5% não têm um relacionamento bom com seu professor.
Sobre o questionamento se existe a proximidade do aluno com seu professor,
74% afirmaram que gostam da proximidade com seu professor e 26% não gostam da
aproximação em relação ao professor.
Quando questionados se o professor percebe quando há problemas pessoais,
66% dos participantes dizem que sim. Porém, outros 34% dos alunos afirmaram que
o professor não percebe.
Quanto a percepção do aluno sobre a sua responsabilidade escolar, dos alunos
entrevistados, 88% afirmou que sim, que sente - se responsável sobre suas atividades
escolares, enquanto que 13% não se consideram responsável pelas suas atividades.
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A seguir, é possível perceber que os alunos gostam de ser elogiados, 84%
sentem-se motivados quando o professor o elogia, já outros 11% ficam felizes quando
seu professor faz elogios, outros 5% se sentem felizes e motivados, pois os alunos
dizem que o professor é bonzinho e que gostam muito de receber elogios, que eles
não se sentem irritados ou tristes por receber elogios. A afetividade ganha um novo
olhar e enfoque no processo de ensino e aprendizagem, pois se acredita que a
interação afetiva auxilia mais na compreensão e na modificação das pessoas do que
um raciocínio brilhante, repassado mecanicamente (PAULA; FARIA, 2010).
Gráfico 3 – Sentimentos gerados quando recebem os elogios

Fonte: Dados da pesquisa, (2020).

Ao analisar as respostas do gráfico 3 sobre a compreensão do vínculo afetivo
com o professor e a influência na aprendizagem, pois 89% dos alunos responderam
que sim, ou seja, que percebem influência entre estas variáveis.
É notório a percepção dos alunos quanto a sua relação com os professores,
pois 91 % dos participantes respondem que sentem - se reconhecidos, pois percebem
a escuta do professor pela opinião do aluno, enquanto apenas 9% não reconhecem
esse movimento.
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Gráfico 4 - Preferências no ambiente escolar

Fonte: Dados da pesquisa, (2020).

O gráfico 4 apresenta sobre as preferências no ambiente escolar, 30% gostam dos
colegas, 28% dos professores e 23% das atividades escolares, e 20% gostam da
merenda escolar.
Analisando esse gráfico nota-se que alguns alunos ainda preferem a merenda
escolar, á outras atividades oferecidas pela escola, onde muitas vezes estes mesmo
alunos que já tiveram problemas na escola, vêm de um histórico familiar onde não
recebem carinho ou qualquer tipo de afetividade.
[...] a escola não é um grupo propriamente dito, mas antes um meio onde
podem constituir-se grupos, de tendência variável e que podem estar em harmonia ou
em oposição com os seus objetivos (WALLON, 1979, p. 164-165).
Para tanto, é possível ainda perceber outras variáveis que influenciam na
segurança, confiança e desempenho da criança em relação a sua aprendizagem,
conforme o gráfico a seguir.
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Gráfico 5 – Acompanhantes do trajeto escolar

Fonte: Dados da pesquisa, (2020).

Conhecer as pessoas que conduz o aluno até a escola é necessário para que
seja identificado quem é o principal apoiador ou referência do aluno no que se refere
as obrigações escolares e crescimento intelectual da criança. No gráfico 5, percebese que 59% dos alunos usam outros meios para chegar até a escola, 36% são a mãe
ou o pai que acompanha seu filho, outros 4% são acompanhadas por algum parente,
e outros 1% são acompanhados pelos avós. Percebe-se que é dentro do contexto
familiar que os primeiros gestos afetivos acontecem indiferentes de cultura,
vulnerabilidade, ou classe social. É lá, no seio familiar, que a criança constrói um laço
afetivo. Quando maiores vão desenvolvendo aspectos afetivos por onde passam, pois
os indivíduos devem familiarizar-se com o meio onde estão inseridos, seja na família,
na escola, em grupos de amigos ou até mesmo na sociedade (SOUZA; NODA, 2009).
CONCLUSÃO
Teve-se como objetivo dessa pesquisa realizar um estudo da percepção dos
alunos sobre a influência da afetividade como fator determinante na aprendizagem,
envolvendo o ensinar e o aprender no ensino fundamental de uma Escola Pública do
Planalto Norte Catarinense. A pesquisa possibilitou confirmar que a afetividade faz a
diferença na segurança e no vínculo do aluno com os atores escolares, e as
consequências interferem diretamente no processo de ensino e de aprendizagem do
aluno.
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A relação que caracteriza o ensinar e o aprender transcorrem a partir de
vínculos entre as pessoas, sendo importante refletir sobre a importância da afetividade
em uma sala de aula nos anos iniciais do ensino fundamental, de modo que os alunos
possam ser compreendidos, aceitos e respeitados e que, dessa maneira, os
professores possam entender seus sentimentos.
A pesquisa procurou responder os seguintes problemas: Como a afetividade
influencia o desenvolvimento cognitivo do educando? De que maneira o aluno percebe
a contribuição afetiva do professor para o seu aprendizado? Como as práticas
pedagógicas são influenciadas pela afetividade? O professor percebe-se como
facilitador e mediador dos processos afetivos?
A afetividade é o alicerce do aprendizado e desenvolvimento humano, pois é
por meio de muito carinho e atenção que podemos construir uma nova sociedade na
qual os educandos se encontram tão vulneráveis. São eles que farão do nosso mundo
um lugar melhor para se viver.
O afeto é uma maneira eficaz de chegar perto do educando, é um caminho
estimulador e enriquecedor para atingir uma totalidade no processo do aprender, pois
é por meio dos gestos de carinho, atenção e compreensão que poderemos alcançar
os objetivos de identificar a percepção dos alunos sobre a influência da afetividade
como fator determinante na aprendizagem. Ao abordar a afetividade na relação
professor-aluno, a pesquisa fez-se refletir que são importantes os aspectos afetivos
na construção e no processo de ensino e aprendizagem do indivíduo.
O professor precisa dispor de habilidades e conhecimentos teóricos para saber
lidar com problemas e situações diárias que envolvam conflitos, criando intervenções
que possam ser solucionadas e administradas de forma significativa. A afetividade é
vista hoje como o ponto chave nas relações produtivas entre o professor e o aluno.
Quando o aluno sente-se motivado, seu comportamento muda positivamente, e seu
interesse em aprender cada vez mais logo aumenta, levando-o a uma melhor
aprendizagem de tal forma que o aluno acaba tendo uma predileção por algumas
disciplinas e passa a gostar mais de determinados professores, que o faz aprender
com alegria e entusiasmo o conteúdo da sua disciplina, aliado aos conhecimentos
prévios que os alunos carregam consigo.
A família tem um papel fundamental na vida do indivíduo, pois é lá que se
constrói os primeiros laços de afetividade e segurança. É dentro do contexto familiar
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que os primeiros gestos afetivos acontecem indiferentes de cultura, vulnerabilidade,
ou classe social, tornando-se referência para a criança. É no seio familiar, que a
criança constrói um laço afetivo, quando maiores vão desenvolvendo aspectos
afetivos por onde passam, pois os indivíduos devem familiarizar-se com o meio onde
estão inseridos, seja na família, na escola, em grupos de amigos ou até mesmo na
sociedade.
Com relação aos questionários apresentados, quando comparados às opiniões
expressas pelos alunos e em outros artigos relacionados com o tema, observam-se
as mais diversas opiniões dos autores relacionados com os educadores e educandos,
com relação às atividades realizadas ao longo da pesquisa sobre o tema e a
percepção dos alunos sobre a influência da afetividade no processo da aprendizagem.
Diante das informações obtidas, percebe-se que os alunos necessitam ser
trabalhado com afetividade, o professor deve aproximar-se mais, pois obtivemos como
resultado que uma grande maioria da parcela tem problemas pessoais, isso implica o
desenvolvimento e habilidades educacionais também com o apoio dos familiares.
Enquanto professores sabe-se que é necessário valorizar as peculiaridades de
cada aluno, atender a todos por meio de uma prática pedagógica voltada para uma
educação de qualidade, buscando o envolvimento de todo o sistema quanto às
questões, as ações e as implicações do processo de afetividade, contextualizando
resultados unificados que priorizem, de forma igualitária, todos os alunos envolvidos
no processo ensino aprendizagem.
Sugere - se ainda novas pesquisas que atinjam mais escolas a nível regional,
estadual e, quem sabe, nacional, visto a diversidade cultural a qual o país é composto.
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A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS ESCOLARES E A CONSTRUÇÃO DE UM
AMBIENTE SEGURO PARA A APRENDIZAGEM
Grazieli Cristiane de Lima25
Patrícia de Melo Rezende26
Jaquelini Conceição27
RESUMO
A mediação de conflitos escolares e a construção de um ambiente seguro para a
aprendizagem foi o tema abordado neste estudo. Os conflitos são situações naturais
do cotidiano e torna-se fundamental a intervenção do professor como o mediador para
criar situações construtivas pautadas no diálogo e na reflexão. O estudo teve como
objetivo geral investigar quais estratégias são utilizadas para intervir nos conflitos
escolares, motivando um ambiente facilitador para a aprendizagem. Os objetivos
específicos buscaram investigar como se dá a relação interpessoal no contexto
escolar e analisar a frequência de intervenção do professor em situações de conflitos.
A pesquisa se apresenta como um estudo bibliográfico, de campo, quanti e qualitativo,
de caráter básico e explicativo. O público constituiu-se de professores e alunos dos
anos iniciais da rede pública de ensino. Os instrumentos foram dois questionários, um
para os docentes e outro para os discentes. Os dados coletados foram transformados
em gráficos e quadros para posterior discussão. Destacou-se a percepção dos
professores em relação ao conflito e as práticas pedagógicas realizadas para
gerenciar essas situações. As respostas dos alunos permitiram discernir os meios de
intervenção apresentados pelos docentes diante do conflito, também explicitar seus
anseios e angústias em relação ao contexto escolar. Com os resultados deste estudo
pretende-se justificar a importância do professor saber fazer a mediação de conflitos
escolares e o uso de estratégias como o diálogo e a afetividade na construção de um
ambiente favorável ao desenvolvimento humano.
Palavras-chave: Conflitos escolares. Mediação. Diálogo. Afetividade. Aprendizagem.
ABSTRACT
The mediation of school conflicts and the construction of a safe learning environment
was the theme addressed in this study. Conflicts are natural everyday situations, the
intervention of the teacher as the mediator of the proposal to create constructive
situations based on dialogue and reflection becomes essential. The general objective
of the study was to investigate which strategies are used in order to step in school
conflicts, motivating a facilitating environment for the learning of students of Early
Years. The specific goals searched to investigate how the interpersonal relationship
takes place in the school context, to diagnose the indisciplinary issues that hinder the
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educational process and analyze the frequency of teacher intervention in conflict
situation. The research presents itself as a bibliographic, field, quanti and qualitative
study, with a basic and explicative character. The target audience consisted of
teachers and students from the early years of the public school system. The
instruments were two questionnaires, one for teachers and another for students. The
collected data were transformed into graphs and tables to after discussion. The
teachers 'perception of the conflict and the pedagogical practices carried out to
manage these situations. The students' answers made it possible to discern the means
of intervention presented by the teachers in the face of the conflict, also to explain their
wishes and anguishes in relation to the school context. With the results of this study, it
is intended to justify the importance of mediating school conflicts, as well as the use of
strategies such as dialogue and affection in the construction of an environment
favorable to human development.
Keywords: School Conflicts. Mediation. Dialogue. Affection. Learning
INTRODUÇÃO
Frente aos desafios que permeiam o percurso formativo das crianças, os
conflitos escolares são uma problemática recorrente desde os primeiros anos de vida
escolar.
Uma vez que esses conflitos são situações naturais do cotidiano e de certa
forma necessários para a formação da personalidade, é fundamental a intervenção do
professor como mediador da proposta para criar situações que contribuam para a
reflexão. Na qual os alunos desenvolvam habilidades como a empatia que é colocarse no lugar do outro e a comunicação verbal que é aprender a verbalizar suas
angústias e anseios em relação ao meio.
A questão central que norteou a pesquisa foi investigar quais estratégias
estavam sendo utilizadas para intervir nos conflitos escolares motivando um ambiente
facilitador para a aprendizagem aos alunos dos Anos Iniciais de uma escola localizada
no Planalto Norte Catarinense.
Os objetivos específicos se delineiam na tentativa de investigar como se dá a
relação interpessoal no contexto escolar e analisar a frequência de intervenção do
professor em situações de conflitos.
As situações conflitantes existentes no âmbito escolar são reais e não podem
ser encaradas de maneira superficial ou desvalorizadas, sendo necessário atentar-se
para essa problematização com responsabilidade e cautela. As discussões entre os
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alunos podem começar pequenas, e muitas vezes parecer irrelevantes. Entretanto,
respeitar essas questões, significa poder dar voz aos alunos, e assim torná-la uma
alternativa pedagógica para conduzi-los a pensar sobre diferenças, respeito,
responsabilidade, empatia e superação.
Panizzi (2004. p. 4) destaca que “no cotidiano escolar, essencialmente
heterogêneo, é imprescindível que o conflito seja encarado como possibilidade
favorável ao desenvolvimento emocional e intelectual dos sujeitos envolvidos no
processo de aprendizagem”.
Motivar o aluno a resolver essas divergências através das práxis do diálogo,
reconhecendo a existência do outro como um ser diferente, pode auxiliar na
construção de um ambiente seguro para ensinar e aprender. Além de intervir na busca
de soluções que possam trazer o bem-estar para o meio e a convivência agradável
entre todos os atores do cenário escolar refletindo na sociedade.
Para Chrispino (2007, p. 15) o “conflito é toda opinião divergente ou maneira
diferente de ver ou interpretar algum acontecimento”. Portanto, “percebe-se que não
existe aqui a noção estrita de erro e de acerto, mas de posições que são defendidas
frente a outras, diferentes” (CHRISPINO, 2007, p. 16).
As questões que permeiam os conflitos escolares podem surgir de várias
maneiras. Muitas vezes podendo ser pequenas e simples de solucionar, como uma
divergência de opiniões entre os pares ou uma brincadeira fora de hora, que através
do diálogo podem ser resolvidas.
No entanto, em outras situações, pode tomar uma proporção maior, como o
preconceito em relação às características físicas e/ou classe social. Essas
divergências que transpassam a vida escolar dos alunos e professores apontam a
necessidade da imparcialidade, por parte do mediador, ao conduzir esse tipo de
situação, a fim de resolver de forma justa e construtiva esses conflitos.
O mediador deve manter-se independente, tanto das partes como de
qualquer outra instância. Desta forma, deve evitar as possíveis estratégias de
sedução ou cumplicidade de uma ou ambas as partes, mantendo quanto
possível a sua identidade e evitando tomar partido (MORGADO; OLIVEIRA,
2009, p. 50).

Portanto, Morgado e Oliveira (2009, p. 50) afirmam que “a transformação do
conflito no contexto educativo através da mediação, é necessário alterar
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comportamentos e a comunicação interpessoal e, simultaneamente, desenvolver
capacidades e competências para a gestão e resolução de conflitos”.
Sendo a escola o segundo ambiente onde as crianças mais passam o tempo,
ela torna-se um modelo de como se deve agir em sociedade, ou seja, ela irá propagar
as diversas práticas existentes em seu contexto, sejam elas positivas ou negativas.
A partir do exposto, vale-se dos argumentos de Souza (1970 apud BRUST
2009, p. 21) ao evidenciar que “a escola é a continuação do lar, portanto, ela não pode
limitar-se apenas a fornecer conhecimentos conceituais, mas deve contribuir para o
desenvolvimento da personalidade de seus alunos”.
Torna-se necessário trazer para a discussão um componente presente nos
conflitos escolares, o qual se apresenta atualmente como bullying.
O termo bullying não possui tradução literal para o português. Bully é o termo,
em inglês, para ‘valentão’ e bullying pode ser traduzido por ‘intimidação’, o
que reduz a complexidade do fenômeno a uma das suas múltiplas formas de
manifestação, ou seja, a um comportamento de ameaças e intimidações
(LISBOA; BRAGA; EBERT, 2009, p. 2).

O bullying pode ser caracterizado de três formas, podendo ser uma agressão,
verbal ou física que acontece de forma contínua, ou como um desequilíbrio de força
ou de poder, ou seja, o poder de persuasão que alguém pode causar sobre outra
pessoa e, por fim, ser definido como a intenção da atitude de quem o praticou, no
caso, se quis causar dano ao outro.
Frick (2011, p. 70) caracteriza que “ações como colocar apelidos, ofender,
humilhar, discriminar, excluir, perseguir, intimidar, aterrorizar, agredir, bater, roubar,
quebrar pertences, [...] podem ser consideradas como bullying”.
É necessário atentar para essa prática como algo que, de fato causará danos
aos envolvidos, sejam eles emocionais, sociais e/ou cognitivos. O bullying independe
da classe social e de faixa etária, podendo ser reforçado ou não se houver a
prevalência de grupos.
Como afirma Lisboa, Braga e Ebert (2009, p. 4) “o processo de bullying, se não
identificado e evitado, pode produzir sérios danos psicológicos para as crianças
envolvidas, tanto para as vítimas como para os agressores”.
Nesse sentido as crianças estão vulneráveis a essa prática e faz-se necessário
voltar o olhar para esses comportamentos na busca de criar estratégias de prevenção.
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Pois esse tipo de conflito é entendido como agressividade e, não traz aspectos
positivos aos envolvidos.
Para Frick (2011, p. 53) por ser uma violência mais recorrente entre os alunos
e não afetar diretamente a vida dos professores, muitos demoram ou nem percebem
os momentos de angústia e violência que seus alunos estão sofrendo, assim como
não identificam os autores das agressões, encarando o problema como brincadeira
de idade.
Portanto, surge a necessidade de olhar essa prática tão comum entre crianças
e adolescentes no sentido de prevenir atitudes agressivas entre os alunos.
Panizzi (2004, p. 1) destaca que a escola se constitui num espaço
essencialmente educativo, no qual o aluno possui a liberdade de construir e
reconstruir saberes. Esses saberes só irão acontecer a partir das várias relações que
podem ser estabelecidas no contexto escolar. Portanto, as instituições educacionais
possuem a função de “mediar o conhecimento, possibilitando ao educando o acesso
e a reconstrução do saber”.
Para tanto, a mediação escolar deve oportunizar aos alunos uma perspectiva
positiva em relação aos conflitos, orientando situações de diálogo e troca de
vivências que possam auxiliar na construção da moral, da autoestima e da partilha
dos estados emocionais dos pares.
Segundo Vinha e Tognetta (2009, p. 529) a escola e a qualidade das relações
estabelecidas nela influenciam significativamente a formação moral de crianças e
jovens. As autoras afirmam que “quanto mais o ambiente oferecido for cooperativo,
maior o desenvolvimento da autonomia, e; quanto mais autoritário, maiores os níveis
de heteronomia”. Ou seja, a escola que oferece um espaço favorável às questões de
respeito, empatia e justiça, desenvolvem alunos participativos, tolerantes e dispostos
à reflexão.
Desta forma, o papel do professor como mediador dos conflitos escolares é
garantir, para ambas as partes, um ambiente favorável ao diálogo, que possibilite a
troca entre pares, promovendo o desenvolvimento emocional e cognitivo.
Chrispino, (2007, p. 23) afirma que
[...] há dois tipos de escola: aquela que assume a existência de conflito e o
transforma em oportunidade e aquela que nega a existência do conflito e,
com toda a certeza, terá que lidar com a manifestação violenta do conflito,
que é a tão conhecida violência escolar.
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Para tanto, Brandão et al. (2002, p. 10) destaca algumas qualidades que
transformam o professor em um bom mediador. A integridade, a imparcialidade e a
competência.
Sendo assim o mediador deve ser imparcial, não devendo expressar sua
opinião sobre o conflito. Deve deixar que as partes cheguem às suas
soluções. Contudo, ele deve ter a capacidade de comandar todo o processo,
cuidando para que as relações se deem com base no respeito mútuo. O
mediador precisa se sentir apto a desenvolver a mediação, caso contrário,
deve se declarar impossibilitado de realizá-la.

Nesse sentido, o diálogo se apresenta como uma ferramenta eficaz e
construtiva para gerenciar um conflito, ele possibilita a troca de ideias e a
compreensão do outro como um ser diferente, além de oportunizar uma forma
agradável e sem danos aos envolvidos.
Brandão et al. (2002, p. 8) salienta que “a vantagem da mediação sobre os
outros métodos alternativos é que se chega pacificamente a um acordo que satisfaz
todas as partes envolvidas no conflito, uma vez que foi alcançado pelos próprios
interessados em resolver a questão”.
Vale reforçar que para uma mediação ser executada e concluída com sucesso,
ela deve ser promovida através de ações que facilitem o diálogo e a reflexão.
Sustentando a premissa de contribuir para a educação moral da criança. Torna-se
necessário ampliar as concepções em relação às ações pedagógicas que possam
auxiliar no processo de construção do conhecimento e na resolução de conflitos entre
os alunos. Uma vez que, a mediação deve se fazer presente no cotidiano no contexto
escolar.
Na perspectiva de contribuir para a criação de um ambiente seguro para a
aprendizagem, a afetividade surge como uma prática capaz de auxiliar na construção
de valores positivos na criança.
“A afetividade é, na verdade, importante porque contribui para o processo de
ensino e aprendizagem, na criação de um clima de compreensão, confiança, respeito
mútuo e motivação” (BRUST, 2009, p. 30).
Além disso, estudos apontam que a afetividade se torna uma necessidade
dentro da relação professor – aluno. Uma vez que ela fortalece esses laços
emocionais e desperta na criança a sensação de segurança e apoio na figura do
professor.
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O que deve ser ressaltado é que a afetividade não diz respeito somente ao
toque e ao abraço, mas sim a demonstração de atenção e interesse pelo que o outro
é, pelo que ele sente e tem a dizer.
Para Leite (2012, p. 364) o professor deve criar esse vínculo com o aluno a fim
de desenvolver uma relação de confiança. Ele deixa explícito que o tom de voz, a
postura e o acolhimento constituem aspectos com enorme poder afetivo. Uma vez que
para Leite, a afetividade deve estar presente em todas as atitudes e decisões do
professor.
Nesse sentido, abordar o assunto afetividade torna-se necessário para ampliar
as concepções em relação às ações pedagógicas que possam auxiliar no processo
de construção do conhecimento e na resolução de conflitos entre os alunos. Uma vez
que, o afeto é parte vital do universo infantil, devendo se fazer presente no cotidiano
dos Anos Iniciais.
Como afirma Panizzi (2004, p. 7) quando deixa claro que a prática da
afetividade “favorece a criação de um clima participativo e reflexivo em que a disciplina
não seja vista como um adestramento, mas decorrente da necessidade de
estruturação da relação pedagógica em favor da autonomia e da apropriação do
conhecimento”.
Ao compreender a importância da mediação de conflitos no ambiente escolar e
afetividade aliada às dinâmicas que possibilitam o diálogo e a reflexão auxiliam no
fortalecimento das relações entre os alunos e constroem um ambiente no qual o
respeito, a cooperatividade, a empatia, a tolerância e a amizade são valores que
conduzem há uma convivência saudável.
MATERIAIS E MÉTODOS
Esta pesquisa se caracterizou como um estudo bibliográfico, de campo, quanti
qualitativo, de caráter básico e explicativo.
Segundo Silva e Menezes (2001, p. 20) a pesquisa qualitativa se objetiva
quando “há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser
traduzido em números”.
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No que se refere à pesquisa quantitativa, Fonseca (2002, p. 20 apud
GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 33) esclarece que “a pesquisa quantitativa recorre
à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações
entre variáveis, etc”.
A pesquisa de caráter básico “objetiva gerar conhecimentos novos, úteis para
o avanço da Ciência, sem aplicação prática prevista. Envolve verdades e interesses
universais” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 34).
Para Gil (1991) apud Moreira e Caleffe (2008, p. 70) a pesquisa explicativa tem
como objetivo identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência
de fenômenos. Esse tipo de pesquisa é o que mais aprofunda o conhecimento da
realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas.
Na visão de Fonseca, (2002, p. 32 apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 37)
“a pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já
analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos
científicos, páginas de web sites”.
Para Marconi e Lakatos (2002, p. 83) a pesquisa de campo “é utilizada com o
objetivo de conseguir informações e conhecimentos acerca de um problema para o
qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese que se queira comprovar, ou ainda
descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles”.
A população pesquisada constituiu-se de professores e alunos dos Anos
Iniciais da rede pública de ensino. Fez parte da amostra vinte docentes que atuam
nos Anos Iniciais e cento e trinta e seis alunos dos 4º e 5º anos, em uma determinada
escola do Planalto Norte Catarinense.
Para a coleta de dados da pesquisa de campo criaram-se os questionários que
foram disponibilizados pela plataforma do Google Forms, para os professores e os
alunos, dos 4º e 5º anos, de uma escola situada no Planalto Norte Catarinense. Os
questionários foram elaborados com base no tema da pesquisa.
Aos professores foi entregue o termo de consentimento livre e esclarecido. E
no caso dos alunos menores de dezoito anos, os pais ou responsáveis autorizaram,
através da assinatura no termo de assentimento. Somente participaram da pesquisa
os participantes que assinaram e, no caso dos alunos, os que devolveram os termos
assinados pelos responsáveis.
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Os questionários foram elaborados pelas pesquisadoras e disponibilizados
através do google forms nos computadores institucionais da referida escola. Após a
coleta e a organização dos dados coletados, os mesmos foram tabulados e
transformados em quadros e gráficos. Realizou-se uma correlação comparativa entre
as respostas dos alunos e dos professores.
A análise e a interpretação dos resultados obtidos nos questionários estão
apresentadas de forma discursiva utilizando-se do referencial teórico pesquisado para
fundamentar a discussão dos dados.
Ressalta-se que o projeto desta pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética pela
Plataforma

Brasil,

e

teve

aprovação

sob

parecer

número

CAAE

26521119.2.0000.0117 autorizando a aplicabilidade da mesma.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para compreensão dos resultados desta pesquisa, iniciou-se com o
mapeamento do perfil e dados dos participantes sendo separados entre professores
e depois os alunos, e a partir disso a discussão de como lidam com os conflitos
escolares e como solucionam os mesmos.
Os participantes (alunos e professores) respondendo os questionários
auxiliaram para a identificação as estratégias utilizadas na intervenção de conflitos
entre os alunos e a sua eficácia na criação de um ambiente seguro para a
aprendizagem.
Participaram da pesquisa vinte professores, sendo 95% mulheres e 5%
homens. Quanto à idade, 55% dos professores que participaram da pesquisa
possuíam entre 40 a 49 anos de idade, 35% dos professores possuíam idade entre
30 e 39 anos de idade. Já 5% da população pesquisada, possuíam entre 25 a 29 anos
de idade e os outros 5% possuía entre 50 e 54 anos de idade.
Quanto ao nível de formação é possível perceber a qualificação presente
através da titulação profissional de pós-graduados. Na qual 85% possuem
especialização na área. Sendo elas, de acordo com os dados obtidos, as seguintes:
especialização

em Educação

Infantil

- Séries Iniciais, especialização

em

Alfabetização, especialização em Educação Especial. E 10% possuem licenciatura
em Pedagogia. Os outros 5% possui o Ensino Médio Magistério.
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O tempo de profissão na área da educação dos participantes da amostra
apresenta os seguintes dados, 35% dos professores que responderam o questionário
trabalham entre 11 a 15 anos. Já 25% se encontram entre 1 a 5 anos de profissão e
os outros 25% representam a porcentagem que trabalha entre 6 a 10 anos. E por fim,
15% que já trabalham há mais de 20 anos como professores.
Na questão referente aos docentes terem presenciado uma situação de conflito
no ambiente escolar, 95% da amostra responderam que sim, já haviam visto alguns
desentendimentos entre os alunos e apenas 5% respondeu que não.
E para tanto, a seguir os dados evidenciam a frequência que esses conflitos
acontecem no contexto escolar pesquisado. Para 50% dos professores os conflitos
escolares são situações que ocorrem diariamente no contexto escolar. Já 30%
responderam que acontecem semanalmente. E 20% que os conflitos se manifestam
mensalmente.
Partindo do pressuposto que os conflitos são inerentes ao ser humano,
compreende-se que eles irão acontecer de uma forma ou de outra e sua propagação
se dará pelas relações emocionais que os alunos irão estabelecer durante o percurso
formativo.
A partir dos dados coletados com os professores, a maioria destacou a
conversa e o encaminhamento à direção como as intervenções mais realizadas para
resolver uma situação de conflito.
Torna-se necessário ressaltar que o professor possui um papel importante no
que diz respeito à mediação de conflitos, ainda mais numa escola de Ensino
Fundamental I, que compreende alunos da faixa etária entre 6 e 10 anos. Na qual os
alunos estão nos primeiros anos de vida escolar e, consequentemente, no início da
formação de valores de aspectos sociais, emocionais e afetivos.
Ao indicar o diálogo como forma de resolver uma situação de desentendimento
entre os alunos, Araújo (2011, p. 15) destaca que:
[...] essa conduta oferece aos alunos uma fonte de riqueza e alegria, desperta
a interatividade entre todos, possibilita a interlocução e o aprender a conviver,
a valorizar o respeito mútuo, a respeitar as opiniões adversas, admitir quanto
às dúvidas sem ter receio se está se expondo ao ridículo.
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No que se refere ao encaminhamento para a direção como meios de resolver
o conflito, o professor acaba por se desvencilhar de sua responsabilidade de
mediador, perdendo a oportunidade de educar para uma formação significativa.
Como aponta Pacievitch, Girelli e Eyng (2009, p. 7073) que “para a resolução
de conflitos que envolvem diferentes sujeitos e relações, o ambiente escolar conta
apenas com a ‘autoridade’ do diretor da escola, responsável pela ‘última palavra’, a
decisão, o veredicto”.
Na questão referente à presença de um mediador como fundamental na
resolução de conflitos, 65% da amostra concordou com a pergunta e 35% dos
professores responderam que às vezes torna-se necessário a presença de uma
pessoa quando há um desentendimento entre os alunos.
Cabe salientar que a mediação de conflitos escolares possui um papel
determinante na construção de um ambiente seguro para a aprendizagem. Pois, a
partir dessa intervenção que percorre vias morais, o aluno terá a possibilidade de
desenvolver suas noções de justiça, respeito, empatia, cooperação e amizade, bem
como auxiliar a desenvolver em seus processos cognitivos.
Como afirma Leite (2012, p. 365) “a qualidade da mediação pedagógica,
portanto, é um dos principais determinantes da qualidade dos vínculos que se
estabelecerão entre os sujeitos/alunos e os objetos/conteúdos escolares”.
A seguir serão apresentados os dados sobre o preparo dos professores para a
mediação dos conflitos que surgem no ambiente escolar, 80% da amostra apresenta
que somente às vezes se sente preparado para mediar os desentendimentos que
surgem entre os alunos. Já 15% afirma que se sente seguro quando se depara com
situações conflitantes. E apenas 5% diz não se sentir preparado para gerenciar um
conflito.
Tendo em vista, como mencionado em resposta anterior, que os conflitos
ocorrem diariamente, que por muitas vezes os professores se veem sem reação e,
consequentemente, encaminham os alunos envolvidos a direção. Pode-se inferir que
para alguns professores os conflitos são situações com uma receita pronta para
resolver e que encaminhando ao diretor essa problemática terá fim.
Porém, o despreparo para lidar com situações de conflito, não pode ser
relacionado apenas com a figura do professor, pois nesse sentido aluno faz parte da
escola e é responsabilidade de todos os envolvidos no processo formativo.
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Para tanto, utiliza-se de Panizzi (2004. p. 5) quando afirma que
[...] o despreparo para lidar com as questões emocionais e a visão
padronizada de comportamentos e valores, dos sujeitos envolvidos na ação
educativa – professores, diretores, coordenadores, inspetores – acirram de
forma significativa esses conflitos, na medida em que os vê como afronta e
desrespeito.

Nesse contexto, em concordância com a resposta anterior, faz-se necessário
pensar em uma formação continuada sobre esse assunto, afim de ressignificar o
sentido do conflito e seus ganhos no desenvolvimento cognitivo e emocional.
Gráfico 1 – Estratégias utilizadas pelos professores para melhor resolver um conflito.

Fonte: Dados da pesquisa (2020)

Verifica-se no gráfico 1, que as melhores estratégias elencadas pelos
professores da pesquisa são ouvir todas as partes em um conflito e dialogar sobre
quais motivos estão levando aos conflitos, ambas correspondem a 17 professores.
Ainda é possível observar que 13 dos participantes da amostra fazem uso de livros
filmes e palestras sobre a importância do respeito e da empatia. Já 10 docentes
afirmaram que uma de suas estratégias utilizadas é envolver os estudantes na criação
de normas e na solução dos conflitos. Para 3 professores encaminhar os alunos
envolvidos em um conflito a direção e a melhor maneira de resolvê-lo.
Ao analisar os dados observa-se que as respostas reforçam a importância do
diálogo e do uso de diferentes ferramentas pedagógicas que auxiliam na prevenção e
ressignificação do conflito, numa ação democrática e justa frente à heterogeneidade
em que as turmas se apresentam.
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Nesse sentido, envolver os estudantes na criação de normas e soluções para
o conflito é dar oportunidades para que eles se tornem sujeitos ativos na construção
de um ambiente favorável a todos.
Para Brust (2009, p. 15) “a escola deve proporcionar um espaço de reflexão
sobre a vida do aluno como um todo, contribuindo para o desenvolvimento de uma
consciência crítica e transformadora”.
Quando o âmbito educacional oportuniza situações em que o aluno possa
expressar suas ideias e compartilhar suas experiências, ele está envolvendo
componentes de aspectos cognitivos e emocionais que podem fortalecer a relação
entre os alunos.
Gráfico 2 – Estratégias utilizadas pelos professores para fortalecer a relação dos alunos.

Fonte: Dados da pesquisa (2020)

Ao ressaltar o papel do diálogo na prevenção e gerenciamento de um conflito,
outro componente surge na busca da construção de um espaço seguro para a
aprendizagem. A afetividade se manifesta como o elemento capaz de resgatar o aluno
que apresenta um comportamento agressivo, assim como o aluno que demonstra
medo em relação aos outros.
No gráfico 2, nota-se as estratégias utilizadas pelos professores para fortalecer
a relação entre os alunos. Para 17 participantes da amostra, criar espaços de diálogo
para compartilhar as vivências dos alunos e preparar um ambiente acolhedor e afetivo,
são técnicas que possibilitam o fortalecimento dos laços de amizade entre os alunos.
Para Panizzi (2004, p. 10), os professores que em sua prática pedagógica
procuram criar um clima de respeito e amizade entre os alunos, que demonstravam
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interesse em ouvi-los, procuram dar um sentido conceitual e significativo a essas falas,
relacionando-as aos conteúdos no sentido de formar o aluno como pessoa, esse
valoriza os conhecimentos e vivências trazidas por eles e oportuniza um espaço de
conhecimento e de fortalecimento das relações interpessoais.
Nota-se que 9 professores afirmaram que fortalecer as qualidades de cada
aluno é uma estratégia para estimular um ambiente amigável. Para 8 docentes realizar
trabalhos em grupo também auxilia o fortalecimento de relações afetivas entre os
alunos. Outro percentual apresenta que 5 dos participantes da amostra assinalou que
construir um grupo democrático nas decisões sobre as regras de convívio é uma
técnica utilizada. E por fim, 4 professores afirmam que variar as metodologias
pedagógicas de ensino pode ajudar na criação de um espaço suscetível as relações
de amizade.
A partir do exposto é possível analisar que os professores participantes da
pesquisa realizam um trabalho de fortalecimento dos vínculos entre os alunos ao
mesmo tempo em que trabalham os conteúdos curriculares.
Desta forma:
[...] o sujeito constrói-se a partir das relações entre um mundo externo,
estruturado pela cultura e pelas condições históricas, e por um mundo interno,
não somente no aspecto cognitivo, mas afetivo, que envolve desejos,
pulsões, sentimentos e emoções, portanto, é extremamente importante
aproveitar essas relações na prática educativa (PANIZZI, 2004, p. 14).

Reafirmando a premissa de que a escola desempenha o papel de formar o
aluno nos aspectos cognitivo, motor e emocional. Torna-se possível afirmar, que no
campo psicossocial, as relações com os demais dentro do âmbito educacional tornamse imprescindíveis à formação do sujeito.
A seguir serão apresentadas as respostas dos professores no que se refere à
mediação de conflitos na construção de um ambiente seguro para o desenvolvimento
da criança.
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Quadro 1 – Por que a mediação de conflitos favorece um ambiente seguro para a aprendizagem
Respondente
Respostas
Sim, porque se o aluno se sente bem e está feliz com certeza vai melhorar
R1
sua aprendizagem.
R2
Sim, porque todos serão ouvidos e resolvidos da melhor maneira possível.
R3
Sim, para que todos aprendam a importância de se dar bem com os colegas.
Sim, para um ser crítico e responsável para saber se posicionar diante de
R4
uma situação conflitante.
Sim, porque através do conflito podemos reconhecer as diversidades de cada
R5
um e sua opinião, cada um tem sua opinião sobre alguma coisa.
R6
Sim.
Sim, é a melhor forma mediar, tentando amenizar a situação, ouvindo os dois
R7
lados.
R8
Sim, pode dar maior segurança no ambiente escolar.
R9
Sim, pois vem para somar na aprendizagem
Sim, pois quando usamos estratégias diferenciadas contribuímos para uma
R10
aprendizagem mais significativa.
Sim, porque é muito importante ter um ambiente acolhedor e conhecer cada
R11
um diante de uma situação.
Sim, porque acredito que dialogando e afetividade tudo se resolve, porque
R12
muitos de nossos alunos não tem culpa pelo que passam ao longo da vida.
R13
Sim, porque o diálogo fortalece a relação aluno e professor.
R14
Sim, a conversa aproxima professor e aluno.
Sim, onde há menos conflitos a aprendizagem e desenvolvimento cognitivo
R15
ocorre com maior facilidade. Pois os conflitos atrapalham o andamento das
aulas e consequentemente a aprendizagem.
R16
Sim, tudo pode ser resolvido com uma Boa conversa.
O aluno sentirá segurança em estar naquele ambiente, também saberá que
R17
nesse local será ouvido e amado.
R18
Sim. Por que se resolver o problema o mesmo deixa de existir.
Sim. Pois precisamos ajudar nossos alunos a ter um bom relacionamento com
R19
os demais.
Fonte: Dados da pesquisa (2020)

A partir dos dados obtidos, verifica-se a concordância de todos os professores
em relação à mediação de conflitos e a influência no ambiente seguro para a
aprendizagem. O diálogo e a afetividade são duas palavras que se apresentam nas
respostas dos participantes da pesquisa. É notória a preocupação dos professores em
oportunizar um ambiente feliz e seguro para os seus alunos.
O professor identificado como R1, respondeu da seguinte forma: “Sim, porque
se o aluno se sente bem e está feliz com certeza vai melhorar sua aprendizagem”
(SIC).
O contexto da frase se refere à afetividade, ao cuidado e sensibilidade do
professor ao entender que o aluno precisa se sentir bem, tanto com ele mesmo quanto
com os demais colegas e que isso influencia diretamente no seu desempenho escolar.
Outro relato expressa o seguinte sobre a mediação de conflitos na construção
de um espaço seguro para a aprendizagem: “Sim, porque acredito que dialogando e
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afetividade tudo se resolve, porque muitos de nossos alunos não têm culpa pelo que
passam ao longo da vida” (SIC, R12).
Esse professor (R12), assim como o outro (R1), coloca em evidência o afeto e
o diálogo. No entanto, ele vai além dos muros da escola, quando coloca em questão
que os alunos não possuem culpa pelas coisas que passam na vida. Sabendo da
realidade do bairro no qual a escola está localizada e da carência da comunidade, o
professor expressa sua compreensão a realidade em que o aluno está inserido, seja
de violência, de abandono ou de desamor.
Para que haja um desenvolvimento harmonioso é importante satisfazer a
necessidade fundamental da criança que é o amor. O professor, na sua
responsabilidade e no seu conhecimento da importância de sua atuação,
pode produzir modificações no comportamento infantil, transformando as
condições negativas através das experiências positivas que pode
proporcionar (SOUZA 1970 p. 10/11 apud BRUST, 2011, p. 21).

Ressalta-se a necessidade em encarar a mediação dos conflitos como uma
possibilidade de mudança frente aos desafios que se apresentam no contexto escolar.
O espaço seguro para o ensino e para a aprendizagem se refere às relações de
respeito, amizade e confiança que surgem através das práticas pedagógicas adotadas
pela escola e pelo professor.
A partir deste parágrafo serão apresentados os dados coletados na pesquisa
realizada com os alunos.
Participaram da pesquisa 136 alunos, desses 54,4% eram meninos e 45,6%
eram meninas. Na categoria série que estudam 50,7% frequenta o quarto ano, já
49,3% faz parte do quinto ano.
Quando perguntado aos alunos a respeito da mesma questão direcionada aos
docentes sobre a frequência do conflito no ambiente escolar é possível perceber
semelhanças entre as respostas dadas pelos professores com as respostas dos
alunos. Visto que 47,8% afirmaram que os conflitos escolares ocorrem diariamente,
33,1% responderam que as frequências dessas situações são semanais e 19,1%
assinalaram que os desentendimentos entre os colegas acontecem mensalmente.
Percebe-se que as respostas dadas por docentes e discentes do âmbito
educacional em questão, evidenciam que os conflitos ocorrem cotidianamente do
contexto escolar.
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Muitas crianças e adolescentes vêem-se frequentemente confrontados no
seu quotidiano escolar, com episódios de agressividade, com os quais não
sabem lidar e que por vezes afectam de forma decisiva o seu percurso
escolar, o seu bem-estar e o seu processo de desenvolvimento pessoal e
social (FREIRE; SIMÃO; FERREIRA, 2006 apud COSTA; PEREIRA, 2010, p.
1).

Neste cenário, torna-se importante ressaltar que o conflito pelo conflito, como
forma de discussão sem a compreensão do outro, não é válido e nem construtivo. Por
isso é necessário atentar para essas situações para que os alunos sintam que a escola
é um espaço que possibilita o diálogo e o respeito mútuo.
Gráfico 3 – Resolução de conflitos para os alunos.

Fonte: Dados da pesquisa (2020)

Com relação aos métodos utilizados pelos professores para resolver os
conflitos que ocorrem no ambiente escolar, 58,09% dos alunos respondeu que os
envolvidos são sempre levados à direção. Já 27,94% afirma que o professor solicita
apenas que os alunos parem com o conflito. Para 8,82% da amostra, os professores
deixam que os alunos resolvam a situação sozinhos. E por fim, 5,51% respondeu que
o professor ouve todas as partes envolvidas num conflito.
Ao levar o aluno para a direção, o professor perde o controle da situação. Sabese que em alguns momentos os comportamentos são tão agressivos que requerem
medidas mais rápidas e autoritárias. No entanto, alerta-se para o cuidado de não
tornar essa estratégia como principal caminho para acabar com o conflito.
Quando questionado aos alunos que participaram da pesquisa se já haviam
sofrido bullying, 69,1% responderam que sim e 30,9% afirmaram não terem sofrido
essa prática. No entanto, sobre o questionamento aos alunos se já haviam praticado
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bullying com algum colega, 83,8% responderam que não. Já 16,2% afirmaram ter
praticado bullying.
Através dos dados obtidos na pesquisa percebe-se que essa prática se tornou
recorrente na escola em questão, uma vez que uma porcentagem muito grande
afirmou já ter sofrido bullying. O que nos leva a pensar em quais momentos esses
alunos vêm sofrendo com esse tipo de violência e o que fazer para construir um
espaço educacional seguro para todos os alunos.
No gráfico a seguir serão apresentados os dados referentes ao que os alunos
sentem quando são vítimas de bullying.
Gráfico 4 – Sentimento dos alunos ao serem vítimas de bullying

Fonte: Dados da pesquisa (2020)

No gráfico 4, observa-se que 26,6% dos alunos afirmaram que se sentem tristes
quando são vítimas de bullying, 23,4% demonstram se sentirem magoados, 21,3%
manifestam o sentimento de raiva, 18,1% responderam que não se importam com
essas situações e 10,6% apresentam sentir medo quando sofrem esse tipo de
violência.
Segundo Neto (2005, apud WEIMER; MOREIRA, 2014) “o tempo e a
regularidade das agressões podem agravar efeitos já existentes na vítima, tais como
o medo e a preocupação com sua imagem, aumentando a insegurança e ansiedade
e, consequentemente, interferindo no desenvolvimento escolar”.
Quando os alunos expõem aquilo que sentem ao sofrer esse tipo de
comportamento agressivo, demonstram a necessidade de se trabalhar com mais
afinco questões referentes à construção do respeito, do diálogo e da afetividade.
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Quando questionados se os alunos consideravam a escola onde estudavam
um lugar bom para viver, obtiveram-se os seguintes resultados: 86,76% da amostra
afirmam que sim e 13,24% respondeu que não.
Ambiente seguro segundo Araújo (2011, p. 9) significa um espaço de múltiplas
relações, no qual os sujeitos envolvidos se integram em um processo de convivência,
de respeito e afetividade.
Desta forma, para que o aluno se sinta motivado a participar do ambiente
escolar de forma efetiva e eficaz, torna-se necessário expandir as práticas
pedagógicas que contribuem para o desenvolvimento integral dos alunos, fomentando
o diálogo e a afetividade como aliados no processo educativo.
Conforme os dados da pesquisa faz-se necessário elencar as contribuições da
mediação de conflitos no contexto escolar, bem como explicitar estratégias que podem
auxiliar na criação de um ambiente seguro para o desenvolvimento da criança.
A mediação no contexto escolar contribui para a formação de indivíduos mais
solidários, responsáveis e tolerantes. Que cooperam na busca da construção de um
ambiente mais propício à resolução de conflitos, envoltos em valores como o respeito,
a empatia e a justiça.
Para tanto, sugere-se algumas estratégias de prevenção e intervenção que
podem ser implementadas nas escolas, na tentativa de oferecer um ambiente seguro
para o desenvolvimento integral do educando.
A prática do diálogo necessita ser contínua e aliada a outras metodologias que
influenciam diretamente o modo como o conflito se apresentará no ambiente escolar.
Como por exemplo, possibilitar que os alunos participem da criação das regras da
sala, bem como modificá-las sempre que necessário, participando de uma ação
democrática de convívio social.
O uso de filmes, livros e palestras com o tema voltado a amizade, respeito e
empatia, podem se tornar agentes colaboradores no processo de desenvolvimento
cognitivo e emocional e na aquisição de valores morais pertinentes ao contexto
escolar e a vida em sociedade. Destaca-se também o uso jogos e as brincadeiras,
instrumentos esses que fazem parte do universo lúdico e infantil, por isso também,
apresentam-se como aliados no processo de compreensão das relações
interpessoais.
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Portanto, práticas como o diálogo e a reflexão constante, aliadas a afetividade
contribuem para o desenvolvimento integral da criança e oportunizam um espaço
seguro para o aluno viver e conviver. Experimentando situações em que ele possa
construir relações de amizade, empatia e cooperatividade, bem com compreender e
aplicar valores como o respeito e a justiça.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao realizar o estudo, foi possível atingir os objetivos propostos para esta
pesquisa. Mesmo sendo desafiador identificar semelhantes opiniões entre
professores e alunos, caracterizar as estratégias de intervenção de conflitos e as
metodologias utilizadas para a criação de um ambiente seguro para a aprendizagem
no contexto escolar dos Anos Iniciais, possibilitou o aprofundamento em teorias e
técnicas que podem transformar a realidade escolar.
Com base nos dados coletados, observou-se que apesar da frequência diária
do conflito, a maioria dos professores busca intervir em situações de desentendimento
utilizando-se de estratégias pautadas no diálogo e na afetividade.
No entanto, através dos dados coletados em relação às respostas dos alunos,
notou-se que os mesmos manifestam observações divergentes dos professores.
Quando trazem à tona que a maioria dos docentes, quando presencia uma situação
de conflito, leva os envolvidos à direção para que a mesma tome as providências
cabíveis ou apenas pedem para que o conflito acabe.
Cabe ressaltar que ainda há uma dificuldade, por parte de todos os atores da
escola, em aplicar as práticas pedagógicas de intervenção no conflito propriamente
dito e ainda, como apresentado nos dados, falta formação continuada a esses
professores sobre a temática específica de mediação de conflitos escolares.
Quanto às relações interpessoais estabelecidas no contexto escolar,
constatou-se que embora a maioria dos alunos afirma ter uma boa relação com os
colegas, a prática do bullying possui um alto índice de vítimas nessa escola. Para
tanto, alguns alunos ainda mencionaram estar descontentes com o âmbito escolar,
bem como explicitaram que não se sentem felizes nesse espaço educacional. Estas
informações reforçam a necessidade de que os profissionais da educação devem
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aprofundar estudos sobre a relação contínua da afetividade, acolhimento,
aprendizagem e desenvolvimento humano no desempenho escolar.
Ao analisar a frequência das intervenções durante o conflito, constatou-se que
os professores estão em estado alerta a essas situações e buscam conduzir da melhor
maneira possível, dentro da sua compreensão sobre o assunto. Utilizam do diálogo e
da reflexão como recursos principais no processo de construção de aspectos
emocionais.
Através deste estudo foi possível compreender o conceito do conflito e a sua
importância nos aspectos afetivo, emocional e social, tornando-se parte fundamental
no desenvolvimento integral das crianças, através da mediação de conflitos escolares.
Com o desenvolvimento deste estudo, espera-se apresentar ferramentas que
auxiliem na superação dos problemas constatados em relação às situações de
conflitos. Além de evidenciar e apontar a necessidade de mais temáticas para
formação continuada de professores, como desenvolver habilidades em comunicação
assertiva como a prática do diálogo e a compreensão efetiva das emoções como a
afetividade e sua demonstração.
Sugere-se que sejam realizadas novas pesquisas a partir do tema mediação
de conflitos escolares em níveis estaduais e nacionais e publicados cientificamente
seus resultados. Além de desenvolver novos recursos e novas tecnologias que
proporcionem soluções para os conflitos escolares resultando num ambiente escolar
mais favorável, bem como salutar para todos os atores envolvidos neste cenário.
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AS INFLUÊNCIAS DOS PAIS NO DESENVOLVIMENTO GLOBAL DAS
CRIANÇAS SOBRE A PERSPECTIVA DOS EDUCADORES
Kelin Lislaine Gluczkowski28
Jaquelini Conceição29
RESUMO
Esta pesquisa apresenta as evidências científicas das influências dos pais no
desenvolvimento das crianças. Esta pesquisa de cunho bibliográfico, pois respalda
teoricamente os objetivos e qualitativa, pois permite a exposição de ideias sobre o
assunto, para tanto, os resultados dos questionários mostram a colocação dos
educadores perante o tema. Percebe-se que a formação do sujeito depende
diretamente das relações que estabelece com o mundo. Vale ressaltar que o primeiro
contato de um ser humano com o mundo é a família nuclear, composta por pais e
posteriormente a família extensa, composta por avôs, tios, primos e que, por esta
condição, pais e familiares têm responsabilidade no desenvolvimento da criança.
Mesmo que esta seja inserida na escola precocemente, algumas atribuições ainda
são dos pais. Essa pesquisa contribui cientificamente a fim de fundamentar os
trabalhos e as relações realizadas com crianças em espaços institucionalizados como
as escolas, auxiliando famílias e professores nesses processos, para que os alunos
inseridos na instituição absorvam conhecimentos necessários e importantes para seu
crescimento.
Palavras-Chave:

Escola.

Família.

Influências.

Desenvolvimento

humano.

Educadores.
ABSTRACT
For a healthy human formation to occur, the participation of several people and
aspects. When dealing with human development, you need to understand influences
of parents as the main caregivers, other family members, the school and society. It is
assumed that these actors influence different roles in the life of a child, considering
their actions and responsibilities. Parents and family have the initial function of, among
others, presenting the world, the moral and ethical values and the conduct of good
coexistence. And at school, the expectation of developing the child through
pedagogical methodologies, from self-care to learning more complex and curricular
content. This research is bibliographic in nature, as it theoretically supports the
objectives and qualitative, as it allows the exposition of ideas on the subject, therefore,
the results of the questionnaires show the position of educators about the theme. It is
perceived that the formation of the subject depends directly on the relationships he
establishes with the world. It is worth mentioning that the first contact of a human being
with the world is the nuclear family, made up of parents and later the extended family,
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made up of grandparents, uncles, cousins and that, due to this condition, parents and
family members are responsible for the child's development. Even if it is inserted in the
school early, some attributions are still of the parents. According to Dessen and Polonia
(2007) “As the first mediator between man and culture, the family is the dynamic unit
of affective, social and cognitive relations that are immersed in the material, historical
and cultural conditions of a given social group. It is the matrix of human learning, with
its own cultural meanings and practices that generate models of interpersonal
relationships and individual and collective construction”. The scientific contributions of
the authors are highlighted: Jean Piaget (1970), Vigotski (1995), Papalia (2003),
Dessen (2004), Poland (2005). This research contributes scientifically in order to
support the work and relationships with children in institutionalized spaces such as
schools, helping families and teachers in these processes, so that the students
inserted in the institution absorb necessary and important knowledge for their growth.
Keywords: School. Family. Influences. Human development. Educators.
INTRODUÇÃO
O presente artigo destaca a influência dos pais na educação formal dos filhos
segundo os educadores de uma escola privada de ensino. Eventualmente ao apontar
sobre processo de ensino e aprendizagem dos alunos, verifica-se a importância tanto
da escola quanto da família, todos buscando o objetivo de levar a criança a
desenvolver seu potencial. Na Lei de Diretrizes de Bases 9.394 (LDB 1996) afirma
que:
Art.2º. A educação, dever da família e do estado, inspirada nos princípios de
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho (LDB - 9.394, 1996).

Percebeu ao longo que a família tem grande responsabilidade sobre a
educação dos filhos, sendo eficaz que escola e família desenvolvam o melhor da
criança juntos, a fim de que esse indivíduo desde o princípio de sua jornada na escola
aprenda cada vez os conteúdos previstos e tenha os estímulos necessários para sua
formação.
Verifica-se que a relação entre família e escola está mais fácil, o acesso à vida
escolar do aluno é mais prático e rápido podendo os pais estar envolvidos em tudo
que acontece na vida escolar dos filhos e não precisamente quando o aluno não vai
bem à escola, mas toda sua vida escolar.
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A presença dos pais é um ponto positivo para a criança, afinal ao ter a família
presente seus estímulos são mais avançados, pois a família terá conhecimento dos
conteúdos, poderá ajudar estimulando e valorizando seu desempenho, a criança com
pais presentes pode afetar também em seu comportamento na escola.
A família deve pensar que a escola não é a única responsável pelo ensino da
criança, pois o aluno vem para a sala de aula com suas experiências e sua cultura.
Na escola ele poderá expor suas vivências e aprender novos conteúdos sendo
auxiliado no processo de ensino.
Como primeira mediadora entre o homem e a cultura, a família constitui a
unidade dinâmica das relações de cunho afetivo, social e cognitivo que estão
imersas nas condições materiais, históricas e culturais de um dado grupo
social. Ela é a matriz da aprendizagem humana, com significados e práticas
culturais próprias que geram modelos de relação interpessoal e de
construção individual e coletiva (DESSEN; POLONIA, 2019, n.p.).

Percebeu que família e escola não devem culpar uma a outra pelo fracasso
escolar na vida da criança, pois as duas partes devem se esforçar juntas para obter
melhores resultados.
Aluno e professor devem ter uma relação de confiança, principalmente na
educação infantil. O professor deve passar para a criança uma segurança a fim de
que ela possa se sentir bem naquele novo meio onde foi inserida. Deve haver entre
eles confiança e afetividade para melhor aprendizagem, pois o educador é a
referência para os alunos.
A criança desde bebê deve ser estimulada para que se desenvolva em todos
os sentidos, esses primeiros estímulos começam ao contato com os pais e familiares,
que para eles é fundamental.
Sabemos que a criança se desenvolve em vários contextos com
características específicas, isto é, com regras, atitudes, valores e modos de
estar e ser concretos. Desde o primeiro dia em que vem ao mundo, o ser
humano começa a ter consciência de que existe um mundo externo a si. É
nesse mundo que aprende sobre si, a estar e a comunicar-se com os outros.
Neste sentido, a primeira infância é um período de mudanças significativas
no que diz respeito ao desenvolvimento social (DIAS; CORREIA;
MARCELINO, 2003, p. 13).

A realização desta pesquisa foi necessária para despertar a família e a
sociedade sobre a participação dos pais na vida escolar dos filhos, bem como a
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demonstração de interesses pela sua vida e ainda o esclarecimento sobre os pais
como exemplo aos filhos.
É essencial que família e escola trabalhem juntas para obter o sucesso da
futura geração que será formada. As duas unidas promover-se-á uma educação
efetiva e com mais qualidade, afinal o aluno se sentirá melhor valorizado, importante,
incentivado pelas pessoas que estão ao seu redor e assumindo a função de incentiválo para alcançar o seu futuro com sucesso.
Partiu do princípio que escola e família são responsáveis por cada indivíduo da
nossa sociedade, porém a educação formal e o desenvolvimento cognitivo são de
responsabilidade da escola.
Na educação dos filhos, a família pode dividir experiências incríveis vindo da
escola à casa e vice e versa, podendo interagir melhor com a aprendizagem e com os
conteúdos que estão sendo passados, devendo usar de proatividade para ajudar
quando achar necessário.
Observando também a necessidade do desenvolvimento infantil como
fundamental desde os primeiros dias de vida e a família ser fundamental nesse
processo, a primeira infância precisa de um olhar mais profundo pois é o início de
seus conhecimentos, na escola cursando a educação infantil, família e escola
precisam estar juntas para melhor desenvolvimento.
Nos seus primeiros momentos com o mundo o indivíduo já inicia seu contato
tendo suas primeiras experiências e devem ser elas boas e agradáveis para que seu
desenvolver durante toda vida seja de sucesso. Com a família seus vínculos são
maiores, por isso, os familiares ao iniciarem o processo de colocar os filhos na escola
precisam passar confiança para que essa separação, por algumas horas, seja
agradável.
O problema geral descobrir a visão dos educadores da educação infantil qual a
influência dos pais no desenvolvimento global das crianças sob a perspectiva dos
educadores.
Teve como objetivo a identificação da percepção dos professores sobre a
influência dos pais no processo de aprendizagem dos alunos da educação infantil. E
como verificar como os educadores percebem a influência dos pais no
desenvolvimento dos alunos; levantar as formas que os educadores observam como
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os pais influenciam a aprendizagem dos filhos; identificar como os educadores
expressam a satisfação pela presença dos pais na vida escolar dos filhos.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi realizado com cunho bibliográfico, de campo participante,
qualitativa. Serviu para explorar, desenvolver hipóteses para o problema inicial,
aumentar o interesse do pesquisador para o problema e futuramente realizar novos
conceitos sobre o mesmo.
A pesquisa participante foi feita com coleta de dados com a pesquisa qualitativa
para os educadores terem a opção de expor suas ideias sobre o assunto.
Segundo Godoy (1995, p. 63):
Os pesquisadores qualitativos tentam compreender os fenômenos que estão
sendo estudados a partir da perspectiva dos participantes. Considerando
todos os pontos de vista como importantes, este tipo de pesquisa “ilumina",
esclarece o dinamismo interno das situações, frequentemente invisível para
observadores externos. Deve-se assegurar, no entanto, a precisão com que
o investigador captou o ponto de vista dos participantes, testando-o junto aos
próprios informantes ou confrontando sua percepção com a de outros
pesquisadores.

Esta pesquisa foi desenvolvida para esclarecer dúvidas da sociedade perante
a que ponto se torna necessário haver a interferência da família na escola.
Ressalta-se que este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética pela Plataforma
Brasil, e teve aprovação para ser feito a aplicação dos questionários. A pesquisa foi
submetida ao comitê de ética da Universidade do Contestado (UnC) sendo aprovado
sob número: 26364919.0.0000.0117.
Os professores receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE) preencheram o questionário com dez perguntas.
A população pesquisada constitui-se de 15 educadores da educação infantil da
rede privada de ensino, em uma escola do Planalto Norte Catarinense.
A coleta de dados aconteceu através de questionário, desenvolvido para
professores de educação infantil de uma escola de ensino privado, localizada no
Planalto Norte Catarinense, sendo maior parte do mesmo com perguntas abertas.
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Depois da coleta de dados, digitalização dos mesmos foram transformados em
gráficos e foi feita uma relação entre as respostas colhidas pelos educadores,
levantando os pontos negativos e positivos em relação à família presente na escola.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nesta parte do estudo terá a apresentação dos resultados coletados em
questionários aplicados aos educadores de uma escola de ensino privado e
desenvolvimento de discussões sobre os mesmos.
Levando em consideração que o objetivo geral desta pesquisa foi identificar a
percepção dos professores sobre a influência dos pais no processo de aprendizagem
dos alunos da educação infantil percebendo-se o quanto é importante a família
presente nesse primeiro contato da criança com a escola.
A escolha do cenário da pesquisa é pertencente a um centro de educação
infantil e fundamental de ensino privado do Planalto Norte Catarinense, sendo de
interesse da pesquisadora por ter vinculo laboral no momento da pesquisa com a
instituição.
Para fins de apresentação dos resultados segue Quadro 1, que dispõem da
categorização dos resultados obtidos na coleta de dados.
Quadro 1 – Categorias, subcategorias e palavras-chave dos questionários aplicados
Categoria
Subcategoria
Palavras-chave
Identificação (Gênero, idade) Feminino, jovem adulta.
Qualificação na formação
Perfil dos participantes
Graduação e pós-graduação.
profissional
Carreira na Educação
Tempo de serviço, experiência.
A família na vida escolar do
Afetividade, apoio, desenvolvimento,
aluno
influência, aprendizado.
Trabalho, comunicação, interesse,
Percepção das
Ausência dos familiares
prioridades.
educadoras sobre
Interesse, participação,
atuação da família
Aprendizagem e rendimento responsabilidade, acompanhamento,
escolar
influência, desempenho, diálogo,
intervenção, presença.
Mediador, atitudes, interação, parceria,
Educador e seu papel
oportunidade, diálogo.
O facilitador da relação
Reuniões, apresentações,
família e escola
Atividades de interação
envolvimento, gincanas, exposições,
palestras, incentivo.
Fonte: Dados da pesquisa (2020)
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O quadro apresenta as principais categorias identificadas como resultados
dominantes da pesquisa, em seguida têm as subcategorias que apresentam temas
relacionados e específicos tendo na sequência as palavras chaves, mais significativas
ou que apareceram repetidas na terceira coluna.
A seguir serão descritos cada uma das categorias na sequência do quadro 1.
Perfil dos participantes
Faz-se necessário identificar os participantes de modo geral para que se tenha
o conhecimento do público participante da pesquisa, para que possa aproximar e
relacionar os resultados com a pergunta aplicada.
Foram feitos e entregues 15 (quinze) questionários aos participantes, mas
obteve-se 11 (onze) questionários respondidos, todos são do gênero feminino, vale
ressaltar que na educação infantil desta escola todas as pessoas que trabalham são
mulheres com exceção do professor de educação física que é homem, no ensino
fundamental da mesma escola o quadro de professores muda sendo misto com
mulheres e homens.
Nesta parte observa-se o gênero, a média de idade dos participantes, suas
qualificações profissionais e a carreira na educação.
Identificação (gênero, idade)
Foi identificado inicialmente o perfil dos participantes da pesquisa, onde dos
onze questionários devolvidos (professores, auxiliares, coordenadores) teve-se na
questão de gênero o resultado unânime dos entrevistados sendo todas do gênero
feminino.
O cotidiano das salas de aula demonstra que as professoras continuaram seu
trabalho, alfabetizando e ensinando crianças de todas as classes sociais,
apesar dos baixos salários, das lutas de classe, das denúncias e da opressão.
As mulheres permaneceram no magistério, mesmo com o leque ocupacional
ampliado pela industrialização, o progresso e a tecnologia (ALMEIDA, 1996,
p. 76).

Percebe-se que apesar das dificuldades e ofertas em outras áreas as mulheres
continuam na educação.
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Historicamente, o conceito de vocação foi aceito e expresso pelos próprios
educadores e educadoras, que argumentavam que, como a escolha da
carreira devia ser adequada à natureza feminina, atividades requerendo
sentimento, dedicação, minúcia e paciência deveriam ser preferidas
(BRUSCHINI; AMADO, apud DEMARTINI; ANTUNES, 1996, p. 08).

Na educação infantil é mais frequente que a maioria dos funcionários sejam
mulheres, podendo ser inferido sobre maior afinidade com crianças pequenas, ou instinto
materno, muitas delas por serem mães, cuidadoras e atenciosas procuram o ambiente
educacional para trabalhar.
Ainda para caracterizar o perfil das educadoras, especificamente sobre a idade,
foi gerado o Gráfico 1 a seguir:
Gráfico 1 – Levantamento de perfil: Idade dos educadores

Fonte: Dados da pesquisa (2020)

Conforme análise percebe-se que dos participantes existem mais educadores
na faixa etária de 24 a 39 anos.
É necessário que as gerações que estão na educação se preocupem em
passar novos conhecimentos aos alunos, mas também respeitar as diferentes culturas
passadas e ensinar sobre elas, como vimos no gráfico 1 a maioria das entrevistadas
são jovens.
A educação será a encarregada de unir indissociavelmente tanto a tradição
valorizada em cada momento como as disponibilidades e as capacidades
para mantê-la em constante processo de reconstrução. O passado cultural é
a fonte do presente e o material substancial do futuro ao ser refeito no
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presente. Não há futuro sem raízes previamente assentadas sobre as quais
se erguer (IMBERNÓN, 2000, p. 45).

Apesar da análise de idade estar entre 24 e 39 anos, a maioria apresenta nível
considerado médio alto de qualificação para trabalhar com educação infantil como
vemos a seguir.
Qualificação na formação profissional
A qualificação na formação profissional torna-se necessário pois o professor
precisa ter formação para saber como passar os conhecimentos necessário aos
alunos e com uma didática coerente conforme a idade de cada um. É preciso que
essa formação seja contínua e de qualidade.
Para Tardif (2014, n.p.) “os professores ocupam uma posição estratégica,
porém socialmente desvalorizada, entre os diferentes grupos que atuam, de uma
maneira ou de outra, no campo dos saberes”.
Quanto ao nível de escolaridade dos participantes foi lhes dado as seguintes
opções: ensino médio completo, magistério, ensino superior, pós-graduação –
especialização em qual área, e os resultados foram:
Gráfico 2 – Levantamento de perfil: Nível de escolaridade dos educadores

Fonte: Dados da pesquisa (2020)

Observa-se que todas são formadas no ensino médio, três no magistério e dez
no ensino superior e ainda das onze, quatro das educadoras possuem pós-graduação,
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sendo especialização em: alfabetização e letramento, educação Infantil e séries
iniciais, gestão de instituições educacionais, a inclusão na educação infantil e ensino
fundamental, gestão escolar.
Ressalta-se a qualificação de 3 professoras que são cumulativas sendo a
mesma entrevistada com 2 especializações e a maiorias das entrevistadas atuam na
educação há mais de um ano como observaremos a seguir.
Carreira na Educação
O tempo de carreira de cada profissional torna-se importante pois com o tempo
em sala de aula consegue adquirir novas experiências que ajudam no seu dia a dia
na escola, como por exemplo conversar com os pais se houver algo de errado com o
aluno.
Com relação ao tempo de serviço lecionando em sala de aula teve-se como
resultados os dados apresentados no gráfico 3:
Gráfico 3 – Levantamento de perfil: Tempo de carreira

Fonte: Dados da pesquisa (2020)

Pode-se perceber que a maioria das entrevistadas atua num período de 1 a
cinco anos na área da educação e quatro atuam entre 6 e 15 anos, e somente uma
está há mais de 20 anos nesta escola.
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[...] a formação do educador infantil ainda está por ser reconhecida, o
profissional dessa área precisa construir sua carreira com reconhecimento
entre seus pares e entre os outros educadores e a comunidade em geral.
Para tanto, ele deve conhecer mais sobre Educação e Desenvolvimento
Infantil, entender a criança como sujeito social e de cultura, ao mesmo tempo
em que vai se percebendo e se transformando num profissional mais apto
para os embates e exigências do cotidiano (VASCONCELLOS, 2001, p.99).

Faz-se necessário a experiência do professor em sala de aula atuando com os
alunos de qualquer nível, pois nesse meio há interação e aprendizado, pois os alunos
trazem para sala de aula, até mesmo os pequenos, novidades e dúvidas onde o
professor é o mediador do conhecimento, o incentivador e o desenvolvedor de
potenciais. É necessário ressaltar que quando se pensa em experiência, não se refere
especialmente ao tempo de serviço, mas sim a qualidade das interações, dedicação
nas relações e aprendizado constante para as superações de desafios.
Percepção das educadoras sobre atuação da família
Tem-se a percepção como um fenômeno psicológico que se manifesta de
diversas formas comportamentais como a comunicação verbal, visual, gestos e atos.
Os fatores que interferem na formação da percepção vão desde estímulos internos
como ansiedade, fome, dor, euforia, até os externos como cores, tamanhos, texturas,
volumes, sons, peso. “A escola também tem sua parcela de contribuição no
desenvolvimento do indivíduo, mais especificamente na aquisição do saber
culturalmente organizado e em suas áreas distintas de conhecimento” (DESSEN;
POLONIA, 2005).
É necessário identificar a percepção das educadoras sobre a família, como os
pais influenciam a vida escolar dos mesmos, a ausência dos pais interfere no processo
de aprendizagem dos filhos e seu rendimento escolar. Sendo fundamental que o
educador seja mediador de conhecimento e aberto ao diálogo com as famílias para
melhor desenvolvimento do processo de aprendizagem dos seus alunos.
A família na vida escolar do aluno
Ao entrevistar os educadores desta escola perceberam-se alguns aspectos
relevantes sobre a participação familiar no ambiente escolar.
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Ao se analisar a relação família criança-escola, deve-se, preliminarmente, se
destacar a importância que a família tem no aprendizado geral e escolar de
seus filhos, considerando essa, como relevante, pois não se pode negar a
significância da família e do ambiente familiar como primeiro ambiente
socializador. A família é a primeira instituição social que irá levar à criança,
valores éticos e morais e a escola, enquanto instituição também
socializadora, tem o papel de aprimorar e desenvolver outras formas de
conhecimentos para a criança, o chamado conhecimento formal, que são
necessários para a sua atuação em sociedade (FIRMAM; SANTANA;
RAMOS, 2015, p.124).

A escola é responsável pelo ensinar à criança o conhecimento formal. A família
deve auxiliar neste conhecimento e ensinar valores éticos e morais aos seus filhos,
para que no futuro tornem-se cidadãos de bem na sociedade em que vivem.
Todos os participantes afirmaram que é necessário a presença da família na
escola e descreveram sobre a compreensão e justificativas sobre.
Como percebe-se nas respostas dos educadores, a família e escola devem sim
andar juntas para o melhor processo de aprendizagens dos alunos. “A autoestima é
construída em cada ser humano, na sua relação social. A família é o 1º grupo social
em que a criança convive, sendo assim está presença quem ganha é sempre a criança
em quanto sujeito” (SIC R5).
Assim como apresenta a família na vida escolar auxiliando no que os
educadores recomendam, observa-se também o R5 que a família como primeiro
grupo social da criança não pode ser ausente como discutiremos a seguir.
Ausência dos familiares
A ausência dos familiares é algo que vem acontecendo com muita frequência
no ambiente escolar, talvez porque nos anos que vivemos, tanto o pai como a mãe
precisam trabalhar fora para conseguir ter conforto para sua família.
“A família desempenha um papel de grande importância no desenvolvimento
do indivíduo, já que será a principal transmissora das condutas e valores que
permearão o comportamento desse pequeno ser” (TAVARES; SILVA, 2017, p. 04).
Sendo assim a família necessita estar presente na vida escolar dos filhos, pois a
mesma auxilia em aprendizagem que não são de obrigação na escola.
Observa-se que a família é fundamental no crescimento dos filhos, a presença
torna o processo de aprendizagem de maneira mais fácil para escola e aos alunos
algo mais prazeroso, por ter auxílio e apoio dos familiares.
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A família é base constitutiva da sociedade. Cabe aos pais um papel
fundamental e de supra importância na educação dos filhos. Os pais são os
primeiros educadores, e, desde o início, tem a missão do sustento material,
cultural, emocional e espiritual das crianças. Este é um dever dos pais, que
de modo algum pode ser delegado a terceiros ou substituído pelo Estado.
Cabe aos pais o dever de cuidar da formação ética e moral dos filhos, e
prepará-los para a vida (TAVARES; SILVA, 2017, p. 07-08).

É na família onde a criança recebe os primeiros cuidados e seus primeiros
contatos com o mundo, e quando vai para a educação infantil ela sai do ambiente
familiar por algumas horas e passa a interagir com outras pessoas, essa interação é
importante para seu desenvolvimento.
Para que nesse momento que a criança passa a ir à escola não se sinta
abandona pela família, se faz necessário a preocupação e participação dos pais,
ajudando a escola a se tornar um lugar acolhedor para as mesmas.
A ausência da família faz com que a aprendizagem e rendimento escolar
diminuam ou se torna com dificuldades.
Aprendizagem e rendimento escolar
A aprendizagem acontece de diversas formas, como de maneira lúdica onde o
aluno aprende de um jeito com facilidade para internalizar os conteúdos.
A aprendizagem escolar é um tema de indiscutível importância social e
prática por constituir aspecto essencial do sistema educativo: a escola como
instituição se organiza, em tese, para que os alunos aprendam e se
desenvolvam. O processo de ensino-aprendizagem na sua diversidade e
complexidade, vivida cotidianamente por alunos, educadores e pais,
apresenta inúmeros desafios para a psicologia (MARTÍNEZ; REY, 2017).

Se torna necessário que a aprendizagem seja significativa para a criança, que
aprenda em sala de aula com os educadores algo que levem como exemplo para a
vida, indiferente da idade da criança, pois desde pequena ela grava o que lhe é
ensinado com significado e desempenho.
A aprendizagem escolar tem um vínculo direto com o meio social que
circunscreve não só as condições de vida das crianças, mas também a sua
relação com a escola e estudo, sua percepção e compreensão das matérias.
A consolidação dos conhecimentos depende do significado que eles
carregam em relação à experiência social das crianças e jovens na família,
no meio social, no trabalho (LIBÂNEO, 1994, p. 87).
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O rendimento dos alunos é essencial como uma forma de mensuração do
conhecimento, pois para a escola também serve como um indicador para futuras
melhorias dos processos e aprimorar o desenvolvimento completo da criança.
Existem alguns fatores preponderantes que podem explicar esta correlação
positiva entre o envolvimento parental e o rendimento escolar, revelando-se
importantes influências no desenvolvimento acadêmico da criança, como a
prática de atividades que contam com a participação dos pais, tanto em casa
como na escola, assim como atitudes positivas adotadas pelos mesmos em
relação à educação dos seus educandos, ao seu professor e à escola em
geral (XAVIER, 2016, p. 17).

Para a família a entrega da avaliação possibilita um retorno sobre a apreensão
de conhecimentos e a mensuração do desenvolvimento global. “É reconhecida pela
Escola a importância da participação da Família no acompanhamento dos filhos na
vida escolar e daí resulta o (in)sucesso de um bom desempenho” (MATEUS, 2016, p.
49).
De acordo com as experiências dos educadores e nas suas percepções foi
levantado se existe alguma diferença no rendimento escolar entre alunos de famílias
que participam na escola, daqueles em que os familiares são ausentes, alguns
apontamentos foram destacados no quadro 2 a seguir:
Quadro 2 – Rendimento escolar
Respondente
Resposta
Existe diferença sim, famílias que participam da vida escolar das crianças, são
R2
crianças mais responsáveis e mais seguras.
Cada caso é um caso! Ao se direcionar para a Ed. Infantil, tem familiares que
muitas vezes, não influenciam na construção da autoestima da criança, ou seja,
R5
a consciência do seu valor pessoal sofre grande influência daquilo que é
vivenciado na infância.
Sim aqueles que os pais participam eles querem aprender mais e sentem felizes
R7
em mostrar os resultados, estão preocupados se os pais irão ficar satisfeitos
com seus resultados.
Sim, pois quando os pais estão presentes é possível fazer a intervenção e
R10
acontecimentos do dia a dia da criança. Assim obtendo melhoras no
desenvolvimento escolar do aluno.
Sim. Muitas vezes o aluno com família presente consegue assimilar o seu
R11
aprendizado porque continua fora da escola, o trabalho feito nela.

Percebe-se que a presença efetiva reflete a qualidade da aprendizagem e do
desenvolvimento da criança, os educadores entrevistados todos falam que é
importante a participação da família para o rendimento dos seus filhos na escola.
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O professor se torna também o facilitador na relação entre a escola e a família
como observamos a seguir.
O facilitador da relação família e escola
O educador é um facilitador na relação entre família e escola afinal ele convive
por algumas horas com o aluno descobrindo seus potenciais e dificuldades, mas
também precisa da ajuda e auxilio da família para desenvolver melhor seu trabalho.
Educador e seu papel
O papel do educador na escola é fundamental e importante no desenvolver da
criança, e deve ser muito bem executado para que não venha prejudicar os alunos.
“O papel do professor na garantia do lúdico no cotidiano infantil é fundamental.
O trabalho com metodologias lúdicas possibilita a vivência de momentos agradáveis
e de ricas experiências” (SANTOS, 2012, p. 08).
Quanto ao papel dos professores de educação infantil na integração
família/escola, os argumentos relevantes apresentados foram:
Quadro 3 – Papel do professor
Respondente
Resposta
É estar sempre disposto a fazer uma integração que atinja todos os objetivos
R1
necessários, desenvolvendo atividades e estratégias ricas, favorecendo da
melhor forma possível o bem estra de deu aluno na sua aprendizagem.
Realizar a mediação entre a família e a escola, comentando com os pais
R2
atividades realizadas, apresentações, orientando sobre a importância do
trabalho em parceria.
Ele vai ser o mediador, vai procurar a melhor forma de chamar, eles e que
R6
possam fazer presente na vida escolar do seu filho.
O papel do professor está na formação do indivíduo e com isso a família e escola
devem ser parceiras para que o sucesso deste cresça e tenha um bom
R10
desenvolvimento assim, tornando-se um adulto que contribui positivamente na
construção da sociedade.
R11
É um mediador.

Como citado pelos entrevistados o professor é medidor do conhecimento e
exemplo para seus alunos, assim como os pais acabam se tornando exemplo aos
filhos, segundo Vygotsky (2003, apud TUNES; TACCA; JÚNIOR, 2020, p. 79): por
isso, o professor desempenha um papel ativo no processo de educação: modelar,
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cortar, dividir e entalhar os elementos do meio para que estes realizem o objetivo
buscado.
Atividades de interação
O papel do professor como interlocutor do desenvolvimento global da criança
com os pais, ele precisa saber acolher, ouvir, explicar e orientar.
O educador deve estar disponível aos pais para conversar, tornando necessária
a família também estar aberta para escutar o professor, que em muitos casos procura
ajudar e encontrar uma forma de melhorar o desenvolvimento do aluno.
O educador tem como responsabilidade promover atividades onde a família e
escola possam se comunicar, se torna necessário em alguns assuntos de sala de aula
a ajuda da família e para o aluno principalmente da educação infantil sente a
necessidade de contar pra família o que fez durante o período que estava na escola.
A escola deve reconhecer a importância da colaboração dos pais na história
e no projeto escolar dos alunos e auxiliar as famílias a exercerem o seu papel
na educação, na evolução e no sucesso profissional dos filhos e,
concomitantemente, na transformação da sociedade (DESSEN; POLONIA,
2005).

A escola e seus educadores necessitam investir em boas comunicações e
convivências com as famílias para tornar a vida escolar dos alunos melhor e fácies,
sendo importante para seu desenvolvimento.
Questionado o quanto é necessário desenvolver atividades de interação entre
família e escola e qual a situação já vivenciada pelo educador na sua experiência
profissional, as respostas foram:
Quadro 4 – Interação família e escola
Respondente
Resposta
Sim, Reuniões onde permite a família familiarizar com o ambiente escolar, a sala
R2
de seu filho. Festividades.
Sim, a interação dá mais segurança ao aluno, professores e pais e é o caminho
R3
para a resolução de muitos problemas enfrentados. (pedagógico ou disciplinar)
*Reunião *Gincana com a família *festa de comemoração junina/natal. Etc.
Ainda não possuo muita experiência, mas o que já vivenciei foi a família na
escola, por exemplo, programações criam um ambiente em que os responsáveis
R4
se sentem confortáveis e acolhidos. (Palestras, eventos culturais, shows de
música, exposição de trabalhos...)
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R5

R6
R7

Sim! Nas feiras pedagógicas, ao observar aquela, criança participando da
atividade envolvendo seus pais. Na apresentação é uma pena que muitos pais,
não podem ir ao mesmo por motivos diversos.
Sim, como um dia da família na escola, ou ate mesmo uma atividade, que eles
possam fazer junto ai ja é uma forma de participar da vida escolar da criança.
(SIC)
Sim, passeios de bike, atividades envolvendo a família e a escola.

Percebe-se que a família precisa dialogar, participar, interagir e comunicar-se
tudo para desenvolver em seus filhos o seu potencial, para que o estar na escola seja
prazeroso para a criança e a família também confie nos profissionais que ficam com
seus filhos.
O meio familiar em que a criança vive impacta no seu desenvolvimento e sua
formação enquanto cidadão. Sabe-se que as crianças que têm mais atenção
dos pais e que vivem em um lar harmonioso tendem a ter um melhor
desenvolvimento. Enquanto que, as crianças que crescem em um lar com
diversos problemas e com pais ausentes apresentam mais dificuldades em
seu rendimento escolar. No caso de crianças que sofrem negligência, podem
até gerar problemas psicológicos (OLIVEIRA, 2018, p.14).

Torna-se função do educador ajudar as famílias nesses casos, pois percebese que o meio em que a criança vive segundo Oliveira (2018), influencia muito seu
desenvolvimento, a interação do professor é necessária para a aluno e família sentirse segura.
Infelizmente na resposta do SIC R9, “Espontaneamente nem todas as famílias
buscam esta interação. Oportunidades como o dia da família, mostras culturais e
reuniões de pais podem ser o início de uma boa parceria”. As famílias têm receio ou
outras ocupações não buscando interação com a escola.
Mas como educadores dedicados a profissão torna-se importante a busca de
cada vez mais interação, dialogo, comunicação clara e objetiva, responsabilidade e
respeito, para saber auxiliar as famílias no que precisam, mostrando a elas que a
escola é grande aliada para a formação de uma sociedade melhor. Agindo com
competência desde a educação infantil até o termino da vida escolar dos alunos,
buscando sempre o melhor de cada um.
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CONCLUSÃO
Tem-se a família como a principal e a primeira instituição social presente na
vida do ser humano, e a escola na maioria das vezes como a segunda, sendo a
primeira instituição formal.
Escola e família são responsáveis por cada indivíduo da nossa sociedade,
porém a educação formal e o desenvolvimento cognitivo são de responsabilidade da
escola. A realização desta pesquisa foi necessária como despertamento às famílias e
a sociedade sobre a participação dos pais na vida escolar dos filhos, bem como a
demonstração de interesses pela sua vida e ainda, o esclarecimento sobre os pais
como exemplo aos filhos.
A formação do sujeito depende diretamente das relações que estabelece com
o mundo como vimos a criança é influenciada tanto pela família quanto pela escola.
Vale ressaltar que o primeiro contato de um ser humano com o mundo é a família
nuclear, composta por pais e posteriormente a família extensa, composta por avôs,
tios, primos e que por esta condição pais e familiares ganham uma responsabilização
para o desenvolvimento da criança. Mesmo que a criança seja inserida na escola
precocemente, algumas atribuições ainda são de responsabilidade dos pais.
Nos resultados obtidos pelos questionários aplicados às educadoras percebese que suas percepções quanto a presença ativa dos pais na vida escolar dos filhos,
interferem na aprendizagem.
É essencial que família e escola trabalhem juntas para obter o sucesso da
futura geração que forma-se atualmente, ao juntar as duas promover-se-á uma
educação efetiva e com mais qualidade, afinal o aluno se sentirá melhor valorizado,
importante, incentivado pelas pessoas que estão ao seu redor e assumindo a função
de incentivá-lo para alcançar o seu futuro com sucesso, como percebeu-se nos
questionários aplicados aos educadores, é importante a família e escola trabalhar pra
o melhor para as crianças.
Ao estarem presentes na educação dos filhos, a família pode dividir
experiências incríveis vindo da escola à casa e vice e versa, podendo ambas as partes
interagir melhor com a aprendizagem e conteúdo que estão sendo passados, usar de
proatividade para ajudar quando achar necessário.
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Também observa-se a necessidade do desenvolvimento infantil como
fundamental desde os primeiros dias de vida, e a família se torna fundamental nesse
processo, a primeira infância que precisa de um olhar mais profundo, o início de seus
conhecimentos, na escola cursando a educação infantil família e escola precisam sim
estarem juntas para melhor desenvolvimento.
Nos primeiros momentos com o mundo a criança já inicia seu contato vivendo
suas primeiras experiências, e devem ser elas boas e agradáveis para que seu
desenvolver durante toda vida seja de sucesso. Com a família seus vínculos são
maiores, por isso, os familiares ao iniciarem o processo de colocar os filhos na escola
precisa passar confiança ao mesmo para que essa separação, por algumas horas,
seja agradável.
Esta pesquisa é de relevância na educação, pois a mesma auxilia a escola e
as famílias de como agir e quanto é necessário as duas se unirem para a formação
das crianças, a escola em seu ensino formal, ensinar a ler, escrever e conteúdos
importantes e a família como primeiro grupo onde a criança é inserida ensina valores
e ajuda na formação da personalidade da criança.
Quanto a percepção dos professores sobre a influência pode-se inferir que a
família e escola são partes necessárias para o desenvolvimento da criança e se torna
necessário que ambas façam presentes nesse processo, a comunicação, respeito e
auxilio da família é de fundamental relevância.
Ressalta-se que a família é grande influenciadora na aprendizagem dos filhos,
sendo necessário também os educadores investir. Percebe-se ao longo da pesquisa
que os educadores preferem e expressam satisfação quanto à presença ativa dos pais
da vida escolar dos filhos, eles sentem que essa participação ajuda no desenvolver
da criança e o incentiva a buscar sempre o melhor.
Os educadores percebem que a influência dos pais sobre os filhos é grande e
que se tornam exemplos a serem seguidos, um dos motivos para que a família se
torne participativa e auxilie aos educadores de forma que desenvolvam o potencial da
criança, tornando-os cidadãos futuramente conscientes e responsáveis.
Sugiro a novos pesquisadores uma análise mais profunda e com mais
participação de educadores sobre o quanto as famílias ajudam os filhos em suas
dificuldades na escola, perceber também se em grande escala os educadores
percebem a relevância da família na escola, sugiro também pesquisas em outros
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níveis de ensino como fundamental e médio para saber se há ou não mais presença
dos pais no ambiente escolar, e pesquisas em diferentes contextos escolares, como
escolas públicas e estaduais.
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AFETIVIDADE: UMA ALIADA NO PROCESSO DE TRANSIÇÃO DO 5º PARA O 6º
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Scheila Reva30
Vivian Lachman31
RESUMO
A afetividade se faz presente em todas as relações, modificando o ser humano positiva
ou negativamente. No ambiente escolar, não é diferente. A nobre função da docência
é lidar com seres humanos, em sua totalidade, almejando uma formação integral do
aluno, em razão de que os aspectos cognitivo, social, emocional e afetivo são
inseparáveis. A presente pesquisa objetivou verificar a importância da afetividade no
processo de transição entre os Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental. O
educando ao chegar ao sexto ano, se vê diante de grandes transformações e de novas
rotinas. Essa transição nem sempre é vista com um olhar afetuoso e cuidadoso por
parte dos profissionais que atuam naquele ambiente escolar. Para este estudo, além
da pesquisa bibliográfica foi realizada uma pesquisa de campo de caráter qualitativo,
com aplicação de questionário para alunos de uma escola pública municipal. Os dados
coletados indicaram que afetividade é percebida como um aspecto fundamental no
processo de aprendizagem, tendo como base o diálogo e o respeito mútuo.
Constatou-se que a afetividade é fator imprescindível para o bom relacionamento em
sala de aula, tornando o clima propício para um aprendizado efetivo. Nessa transição
escolar, o afeto destaca-se como uma ferramenta útil e necessária no que diz respeito
ao processo de adaptação e aprendizado, na relação professor-aluno, bem como na
formação desse indivíduo como um todo, considerando que o mesmo possui
sentimentos e emoções que não podem ser negligenciadas e desconsideradas em
sua etapa escolar.
Palavras-Chave: Afetividade. Transição. Relação professor- aluno.
ABSTRACT
Affection is presente in all relationships, modifying the human being positively or
negatively. In the school environment, it is no diferente. The noble function of teaching
is to deal with human beings, in their entirety, aiming at a comprehensive education of
the student, because the cognitive, social, emotional and affective aspects are
inseparable. This research aimed to verify the importance of affectivity in the transition
process between the Early and Final Years of Elementary Education. When the
student reaches the sixth year, he is faced with great transformations and new routines.
This transition is not Always seen with na affectionate and careful eye on the part of
the professional who work in that school environment. For this study, in addition to the
bibliographic research, a qualitative field research was carried out, with the application
of a questionnaire for students of a municipal public school. The data collected
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indicated that affectivity is perceived as a fundamental aspect in the learning process,
based on dialogue and mutual respect. It was found that affection is an essential factor
for good relationships in the classroom, making the climate conducive to effective
learning. Is this school transition, affection stands out as a useful and necessary tool
with regard to the adaptation and learning process, in the teacher-student relationship,
as well as in the formation of this individual as a whole, considering that he has feelings
and emotions that cannot e neglected and disregarded in the school stage.
Keywords: Affectivity. Transition. Teacher-student relationship.
INTRODUÇÃO
Ao ingressar no sexto ano do ensino fundamental, a criança se depara com um
novo currículo, com novas metodologias, além da alteração da unidocência para a
pluridocência. Neste caso, o professor tem à disposição somente 45 minutos para sua
aula. Esse curto espaço de tempo faz com que o docente não tenha tempo suficiente
para uma aproximação com o aluno. Ademais, cada professor de disciplina possui sua
maneira de lecionar, exigir e interagir com os mesmos. Nesse contexto, os alunos que
passam por essa transição entre quinto e sexto ano defrontam-se também com a
transição da infância para a adolescência, enfrentando mudanças físicas, mentais,
hormonais e cognitivas. Por essas razões, torna-se de suma importância que a escola
ofereça a atenção necessária, uma vez que os estudantes não possuem mais o
vínculo com um professor que sabia seu nome e conhecia suas peculiaridades e
dificuldades.
Intentou-se como objetivo geral desta pesquisa verificar a importância da
afetividade no processo de transição entre os Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino
Fundamental, uma vez que é perceptível a dificuldade que os alunos do 6.º ano
demonstram no decorrer do ano letivo. Os objetivos específicos consistiram em
compreender as dificuldades que marcam esta transição, verificar como os
professores e os estudantes do 6.º ano percebem esse processo e lidam com tal
situação e analisar a importância da relação afetiva entre professor e aluno no
processo de aprendizagem. O ser humano é um ser afetivo. A importância da
afetividade no desenvolvimento do ser humano, segundo Wallon (1975) baseia-se na
afirmação que o ser humano desde o seu nascimento é envolvido pela afetividade.
Em função disso, há a real importância de se atentar para a qualidade de relações
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que se estabelecem entre professores e alunos, pois através do afeto podem-se obter
bons resultados no que diz respeito ao desenvolvimento, socialização, aprendizagem
e formação de indivíduos críticos e autônomos.
O educando ao chegar ao sexto ano, se vê diante de grandes transformações
e de novas rotinas. Infelizmente essa transição nem sempre é vista com um olhar
afetuoso e cuidadoso por parte dos profissionais que atuam naquele ambiente escolar.
Para tanto, buscou-se com este estudo a resposta para a seguinte questão-problema:
Quais dificuldades marcam a transição do 5.º para o 6.º ano do Ensino Fundamental
sob a perspectiva dos alunos?
Ao longo dos Anos Iniciais os professores conseguem dar mais atenção aos
alunos, consequentemente, o resultado disso é que o docente o conhece melhor, sabe
seu nome completo, percebe mudanças de comportamento, acompanha de perto seu
desenvolvimento, constituindo uma maior proximidade com o aluno:
Nas séries iniciais, há reciprocidade nas relações comunicativas – é comum
a professora contar ‘causos’ as crianças, relatar eventos ocorridos, ou
experiências pessoais que ela viveu ou está enfrentando. As crianças? Ficam
interessadíssimas. Todavia, parece que o relaxamento promovido pela
conversa ou a exemplificação do conteúdo pela troca de experiências com os
alunos são atitudes impensáveis num 6.ºano (SILVA, 1997, p.108)

Neste processo de transição os professores devem promover adaptações
pedagógicas específicas para garantir a integração do aluno com o menor impacto
sobre o ensino aprendizagem. Com este objetivo, a afetividade deve ser entendida
como um possível caminho para minorar os problemas dessa etapa conturbada da
vida escolar.
Esse processo é tão importante que foi contemplado pela Base Nacional
Comum Curricular – BNCC (2018, p.57) – que destaca acerca da transição dos Anos
Iniciais para os anos Finais do ensino fundamental: “[...] essa transição se caracteriza
por mudanças pedagógicas na estrutura educacional, decorrentes principalmente da
diferenciação dos componentes curriculares”, por isso é fundamental:
Realizar as necessárias adaptações e articulações, tanto no 5º quanto no 6º
ano, para apoiar os alunos nesse processo de transição, pode evitar ruptura
no processo de aprendizagem, garantindo-lhes maiores condições de
sucesso (BNCC, 2018, p. 60).

227
Pesquisa em educação sob o olhar do curso de pedagogia/PARFOR (ISBN: 978-65-991601-6-5)

As escolas e professores reclamam da dificuldade dos alunos do 6.º ano que
não se ajustam as mudanças que ocorrem na transição dos anos iniciais para os finais.
Queixam-se de sua infantilidade, sua desorganização com o material e também da
indisciplina e do descomprometimento com as atividades. Mas, muitas vezes, não
atentam para as singularidades dessa delicada transição, estabelecendo uma relação
fria e distante com esse público. Sobre isso, a autora Dias da Silva (1997, p.126)
afirma: “[...] quinta série é passagem. Porém, passagem sem rito. Parece que há
apenas alertas sobre a transição, mas não há qualquer preparação prévia - quer para
os alunos, quer para os professores”. Preparação da qual a afetividade vem a ser um
elemento de suma importância para que a transição entre Anos Iniciais e Finais seja
uma passagem de sucesso e sem perdas tanto para os discentes como docentes
envolvidos.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa caracterizou-se como pesquisa básica, de caráter descritivo, com
uso de pesquisa bibliográfica e com pesquisa de campo. Pretendeu-se estudar
autores cujas reflexões embasaram o trabalho, com o intuito de esclarecer e
aprofundar a temática de afetividade e aprendizagem. Segundo Gil (1999, p.50), a
principal vantagem da pesquisa bibliográfica é “permitir ao investigador a cobertura de
uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar
diretamente”. Posteriormente, realizou-se uma pesquisa de campo, com a utilização
de instrumentos de coleta de dados, na forma de questionário de perguntas abertas,
no objetivo de obter dados sobre o tema proposto e a partir dos objetivos elencados.
O questionário é um instrumento de coleta de dados composto por um
conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de
obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores,
interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou
passado (GIL, 1999, p.121).

A pesquisa utilizou-se da abordagem qualitativa dos dados que foram coletados
por meio de questionário. Segundo Richardson (1985, p.38), “a abordagem qualitativa
de um problema justifica-se pelo fato de ser uma forma adequada para se entender a
natureza de um fenômeno social”.
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Este estudo foi desenvolvido a fim de contribuir com o âmbito educacional,
elencando a importância de um ensino pautado na afetividade, levando em
consideração todos os aspectos do ser humano.
A presente pesquisa foi submetida ao comitê de ética da Universidade do
Contestado (UnC) sendo aprovado sob número: 28861919.0.0000.0117.
Com o objetivo de preservar os aspectos éticos que envolvem as pesquisas
com seres humanos, foi apresentado e explicado aos educadores deste estudo, o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) conforme anexo A. Aos alunos,
por se tratarem de menores de idade, foi encaminhados o Termo De Assentimento,
conforme anexo B, que foram devidamente lidos e assinados pelos pais/responsáveis
pelos educandos para que assim, posteriormente as crianças respondessem o
questionário contendo oito perguntas abertas. Preservando a identidade dos sujeitos
da pesquisa no questionário utilizado como instrumento de coleta de dados não foram
identificados os participantes.
O Comitê de Ética e Pesquisa da UnC (CEP/UnC) está regulamentado pela
Resolução

UnC-CONSUN

17/2012

sendo

responsável

pela

avaliação

e

acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas que envolvem seres
humanos, estabelecido nas diversas diretrizes éticas internacionais.
A coleta de dados foi desenvolvida através de questionário, elaborado com
base nos objetivos da pesquisa. O questionário se dá por meio de quatro perguntas
abertas para os docentes. O procedimento de aplicação dos questionários e a coleta
de dados foi realizado durante o mês de fevereiro e março de 2020. A pesquisa contou
com a participação esclarecida e voluntária de 10 professores do 6.º ano das
diferentes disciplinas de uma escola pública municipal do município de Canoinhas,
localizada no Planalto Norte Catarinense, com o intuito de compreender e analisar os
percalços enfrentados nessa fase de transição e mudanças.
Foi encaminhado à escola uma apresentação da pesquisa e seus objetivos,
para assim ser recebida então a autorização da referida instituição para a aplicação
do questionário. Após a coleta de dados e digitalização dos mesmos, os questionários
foram analisados e interpretados com base na literatura citada na pesquisa.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nesta parte do estudo busca-se realizar a apresentação dos resultados da
análise dos dados coletados em questionários aplicados aos educandos do 6.º ano de
uma escola pública de ensino fundamental e as discussões acerca dos resultados
obtidos.
Para fins de apresentação dos resultados, segue o quadro 1, que dispõe da
categorização dos resultados obtidos na coleta de dados referente a questão 1 e 2,
aplicadas aos educandos do 6.ºano. As perguntas buscavam informações sobre o que
os alunos mais gostaram e menos gostaram ao chegar ao 6.º ano.
Quadro 1 – Aspectos positivos e negativos ao adentrar ao 6ºano
Categoria
Subcategorias

Percepções dos alunos ao
adentrar ao 6ºano

Aspectos Positivos
(mais gostaram)
Aspectos Negativos
(menos gostaram)

Palavras-chave
Aumento de professores, novas
experiências, escola nova, novas
amizades, aula de inglês.
Professores bravos, sala lotada,
poucos bebedouros, sala sem
ventilação.

Fonte: Dados da Pesquisa (2020)

As respostas obtidas sobre o que os alunos mais gostaram quando chegaram
ao 6.º ano (pergunta 1) mostram que mais da metade dos respondentes (treze alunos)
afirmam ter sido a rotina com os novos professores, o fato de ter um professor para
cada disciplina, possibilitando aos mesmos aprender coisas novas, terem novas
experiências. Afirmam também que o fato de fazer novas amizades é um aspecto
positivo ao chegarem no 6.ºano (seis alunos). Um aluno menciona a aula de inglês
como sendo o que mais gostou ao chegar ao 6º ano. Assim sendo, pode-se perceber
que o novo em si desperta um sentimento de curiosidade e interesse nesses
educandos, onde eles chegam cheios de expectativas para esse novo ciclo. A
expectativa do primeiro contato entre alunos e professores, desencadeia expectativas
positivas acerca de todas essas novidades.
Ao serem indagados sobre o que menos gostaram ao chegar ao 6.º ano, os
educandos declararam ser os professores bravos de determinadas disciplinas (cinco
alunos). Como relata o R 14, ‘os professores são bravos, dá medo de perguntar as
coisas’. Os professores não escondem sua falta de tolerância com as atitudes das
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crianças, como consequência elas acabam ficando com medo de perguntar e serem
repreendidas com palavras e gestos de desdém e impaciência por meio do professor.
Em relação aos aspectos físicos dois alunos responderam que há pouca
ventilação em sala de aula, um comenta que sua sala é muito cheia e dois reclamam
que há poucos bebedouros disponíveis na escola. Sobre isso, Dias da Silva, (1997,
p.66) traz que o espaço físico também é um aspecto a ser observado nessa transição:
A organização da escola, cujo sistema obriga 40 crianças a ocuparem um
espaço que, com muitíssima boa vontade, comportaria 28 ou 30 carteiras.
Parte da agitação, do barulho, todo começo de cada uma das cinco aulas,
deve-se a absurda restrição de espaço que é destinado à criança.

Uma vez que os discentes do 6.º ano necessitam de uma atenção mais
individualizada, salas lotadas não contribuem para a própria organização e
aprendizado do mesmo, fazendo com que haja muita conversa e o professor, muitas
vezes, nem consegue gravar o nome de todos os educandos. Em relação
especificamente a instituição pesquisada, grande parte do alunado advém de escolas
pequenas da região, as quais possuem apenas o ensino fundamental I. Ao concluírem
o 5.º ano, necessitam então matricularem-se em outra escola que oferte o ensino
fundamental II.
No que diz respeito a pergunta 3 em como foram os anos em que estudaram
com um(a) só professor(a)? Sete alunos consideraram como muito bom, cinco avaliam
como bom/legal. Um respondente afirma que era legal e bem mais lento. Um aluno
alega que era chato, pois a professora corrigia os cadernos. O R3 afirma que era bom,
porque as professoras eram mais legais. De fato, seja pelo tempo maior ou pela
proximidade que os anos iniciais propõem ao professor e aluno:
Nas séries iniciais, há reciprocidade nas relações comunicativas – é comum
a professora contar ‘causos’ as crianças, relatar eventos ocorridos, ou
experiências pessoais que ela viveu ou está enfrentando. As crianças? Ficam
interessadíssimas. Todavia, parece que o relaxamento promovido pela
conversa ou a exemplificação do conteúdo pela troca de experiências com os
alunos são atitudes impensáveis num 6ºano (SILVA,1997, p.108).

Para os docentes dos anos finais parece quase que inconcebível fazer uma
brincadeirinha em sala de aula ou relatar um acontecimento de cunho pessoal. O
tempo torna-se o grande vilão, pois há a cobrança de vencer o conteúdo. Tempo esse
que leva o professor a ficar grande tempo na lousa ou chamando a atenção de seus
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alunos. Ou mesmo, pelo fato que fazer brincadeira, soa como se o professor não
mantivesse a disciplina em sua aula. Para muitos professores, manter uma
proximidade com os alunos ainda é sinônimo de ser permissível e sem autoridade.
Entretanto, é a partir de uma boa convivência em sala de aula que irão se firmar
conceitos de confiança e de respeito entre os sujeitos. O educando percebe que é
acolhido não apenas pelo professor, como também pelos seus colegas, obtendo
assim maior rendimento em suas funções escolares. Uma vez que o afeto está
presente em todas as relações, na escola torna-se extremamente necessária essa
interação mais próxima da relação professor-aluno, especialmente no que diz respeito
a essa fase de adolescência e transformações que os educandos do 6.º ano estão
atravessando. Muitos têm em mente a ligação de afetividade apenas com crianças,
mas ela é necessária em todas as fases, por vezes, de maneiras distintas.
Como salienta Dantas (1992, p. 75), conforme a criança vai se desenvolvendo,
as trocas afetivas vão ganhando complexidade. “As manifestações epidérmicas da
‘afetividade da lambida’ se fazem substituir por outras, de natureza cognitiva, tais
como respeito e reciprocidade”. E são essas características que ficam evidentes no
questionamento mais a frente, sobre como os alunos gostariam que os professores
fossem. Da mesma maneira que o educando respeita o docente, o mesmo quer o
respeito no ato devolutivo. O aluno que inicia no 6.º ano espera paciência e
compreensão de seus novos professores, seja na parte que corresponde a adaptação,
como ao que tange aos conteúdos mais complexos.
Em relação ao que mudou do 5.º para o 6.º ano, o quadro 2 aponta as principais
mudanças citadas pelos alunos ao responderem os questionários.
Quadro 2 – Mudanças na transição anos iniciais e finais
Categoria
Subcategoria
5º ano
Mudanças na transição anos
iniciais/finais
6ºano

Palavras-chave
Poucas matérias, uma
professora,
tema mais fácil.
Mais professores, mais
matérias, dificuldade, mais
tema, novas disciplinas.

Fonte: Dados da pesquisa (2020)

Dentre os informantes, 22 respondentes enunciam o aumento do número de
professores, o que configura 88% da amostra. Um discente afirma ‘ser mais puxado’
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agora. Outro julga que as matérias são mais difíceis. O número de docentes traz certa
insegurança ao educando, porém, o modo como esse professor vai agir em sala de
aula ditará se isso será ponto positivo ou negativo no decorrer do ano letivo. Uma vez
que no questionamento número 1, quando perguntados sobre o que mais gostaram
ao chegar ao 6.º ano, mais da metade dos respondentes declarou ser o fato de terem
novos professores. Vindo ao encontro o que diz a autora Dias da Silva (1997, p.102),
que “quanto ao número de professores, evidentemente, é fato inegável. Parece-me,
porém, mais decisiva a qualidade do trabalho que desenvolvem, do que propriamente
a quantidade”.
Fica evidente que, independentemente do número de disciplinas que podem vir
a assustar os alunos oriundos do 5.º ano, o que estabelecerá uma boa relação de
convivência e aprendizado, será o modo como cada professor irá se posicionar diante
de sua disciplina.
O professor precisa estabelecer uma relação de proximidade com seu aluno,
conhecer o público que está lecionando, conquistando-os através do afeto e
planejando suas aulas levando em consideração o tempo de cada um.
Consequentemente, o aluno se sentirá seguro e confiante, motivado a aprender e
buscar novos conhecimentos, tornando as horas na escola agradáveis para ambas as
partes:
O que vai dar qualidade ou modificar a qualidade do aprendizado será o afeto.
São as nossas emoções que nos ajudam a interpretar os processos químicos,
elétricos, biológicos e sociais que experienciamos, e a vivência das
experiências que amamos é que determinará a nossa qualidade de vida
(CUNHA, 2008, p.67).

Não se pode menosprezar a influência que o afeto possui em nossa vida e no
processo de escolarização. Cunha (2008) descreve que o aluno precisa ser acolhido
pelo professor, no sentido de perceber-se desejado e amado naquele local. Para o
autor, o afeto é a porta de entrada, trata-se da primeira disciplina que o docente
precisa lecionar, juntamente com a paciência. Isso não quer dizer que o professor não
deve possuir o domínio da sala e da matéria. Os alunos necessitam sentirem-se
seguros, percebendo a veracidade das atitudes de afeto do professor para então
vencerem as dificuldades que possam aparecer. Segundo Dantas (1993) não há como
alimentar a afetividade à distância, é necessária uma proximidade entre as partes.
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Para que a afetividade esteja de fato presente no cotidiano escolar, é fundamental
essa proximidade, o que não significa que o docente não estabelecerá regras e limites,
muito pelo contrário, esse olhar atento e conhecedor de seu aluno é o que irá fazer
toda a diferença em sua prática pedagógica.
Com relação a pergunta 5: Você encontrou alguma dificuldade de adaptação?
Treze alunos, ou seja, 52% afirmaram que encontraram alguma dificuldade, seja ela
em disciplinas específicas, em relação aos professores ou para seguir os horários das
aulas. Doze alunos (48%) alegam que não encontraram dificuldades nesse período
de adaptação.
Em relação a pergunta 6: Para você, o que é ser um bom professor? O quadro
2 mostra os relatos de 10 depoentes sobre o que é ser um bom professor na visão
dos mesmos.
Quadro 3 – Depoimento dos alunos sobre ser um bom professor
Respondente
Respostas
(aluno)
Depoimento dos alunos
Ser paciente, saber escutar o aluno, serem bons com os alunos, mas também
R1
quando os alunos aprontão conversar com eles; [SIC]
Ter paciência e calma, porque o professor também já foi um aluno;
R3

R7

É aquele que não dá aula, mas aquele que procura dar o melhor de si aos seus
alunos para prepara-los para a vida, ou seja, para o mundo;
Explica bem e se for preciso explica novamente e que não grita com os alunos;

R13

Aquele que é legal que não briga ca gente;[SIC]

R6

R17

Que entende o aluno, explica melhor a disciplina faz mais trabalho em grupo para
interagir melhor, e o professor tem que ser mais alegre com os alunos;
Ser carinhoso e passar menos tema;

R18

Ter respeito com os alunos e não bravo;

R14

É um professor que encina os alunos e que explica direito pro aluno que não
entendeu e explica com calma; [SIC]
Entender as dificuldades dos seus alunos e sempre que puder ajuda-los em que
R23
precisar;
Fonte: Dados da Pesquisa (2020)
R21

Em síntese, pode-se perceber que o afeto está envolvido de forma direta ou
indireta em todas as respostas obtidas. As palavras das crianças deixam bem evidente
que a afetividade representa uma questão importante no processo de aprendizagem,
tendo como base o respeito, a paciência e a compreensão. Com base nesses pilares
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emocionais bem estabelecidos e concretizados, certamente o processo cognitivo
também será desenvolvido com êxito, como realça Chalita (2015, p.23):
A habilidade emocional é o grande pilar da educação, não sendo possível
desenvolver habilidades cognitivas e sociais sem trabalhar emoção, o que
exige muita paciência, pois se trata de um processo continuado cujas
mudanças não ocorrem de uma hora para outra.

Essa interação entre professor e aluno, por mais que se desenvolva durante
45min/aula, é extremamente relevante para que ocorra a produção de conhecimento,
de novos saberes, permitindo um bom diálogo, conhecendo quem é de fato aquele
aluno. Então, para os alunos, o bom professor é aquele que em sua prática
pedagógica mostra aspectos de conhecimento, como por exemplo, explicar bem a
matéria, bem como demonstra ter uma boa relação interpessoal com seus alunos.
Essa boa relação entre alunos e professores é elemento crucial para uma
educação de qualidade quando se baseia em uma relação de trocas de experiências,
onde o professor respeita o conhecimento prévio de seu aluno e não se vê como o
detentor do saber, enriquecendo e construindo juntos o conhecimento.
Com relação a pergunta 7: Você se esforça mais na disciplina quando gosta do
professor? Pode-se perceber que 68% dos respondentes (dezessete alunos) se
esforçam mais quando gostam do professor. Seis alunos dizem que não interfere
(24%). Um aluno justifica dizendo que se esforça em todas as disciplinas igualmente.
Outro alega que mesmo não gostando, se esforça. Dois alunos (8%) responderam
que às vezes se esforçam mais. A distribuição das respostas sugere que a motivação
gera e influencia no aprendizado. Fica evidente que os estudantes apreciam mais as
matérias ministradas pelos professores dos quais eles gostam ou com os quais se
relacionam melhor, pois a atuação desses docentes desperta a motivação, a
participação e a dedicação naquela disciplina. Assim sendo, motivar um aluno não é
questão de técnica, mas sim depende da relação entre professor e aluno.
Sobre a motivação, Vygotzky (apud CUNHA, 2008, p.15) diz:
Os gregos diziam que a filosofia nasce da surpresa. Em termos psicológicos,
isso é verdadeiro se aplicado a qualquer conhecimento no sentido de que
todo conhecimento deve ser antecedido de uma sensação de sede. O
momento da emoção e do interesse deve necessariamente servir de ponto
de partida a qualquer trabalho educativo.
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Despertar o desejo da busca pelo conhecimento, estimular o educando a ter
desejo pelo aprender, um ambiente agradável, com boas relações humanas é um
convite ao saber.
Com relação a pergunta 8: Como você gostaria que fossem os professores de
hoje em dia? O quadro 4 reproduz o relato de dez depoentes. A primeira coluna
corresponde a identificação do participante (respondente) e a segunda coluna
apresenta sua respectiva resposta.
Quadro 4 – Como os alunos gostariam que fossem os professores
Respondente
Resposta
Mais calmos, não tão bravos com os alunos. Por que tem professores que estão
R1
bravos por algo que aconteceu em casa, ou com a família e depois descontam a
raiva nos alunos;
Sem brigar com os alunos, dar atividades, fazer amizade com os alunos;
R2
R9

Fossem mais calmos;

R11

Mais amigos, ajudar os alunos, ser mais compreensivo;

R13

Não fossem bravos;

R14

Mais alegre, que entende os alunos, explica melhor, que não fica reclamando;

R19

Professores dando aula com mais amor pelo que tão fazendo;

R20

Que não gritassem e ser mais atenciosos;

R24

Ateciosos, querido, simpático; [SIC]

Que eles fossem calmos, que eles possam orientar bem os alunos, que deçam
atenção para todos iguais; [SIC]
Fonte: Dados da Pesquisa (2020)
R25

Pode-se afirmar que o desejo dos educandos é que os professores
estabeleçam nessa relação de mediação uma relação baseada na calma, na atenção,
sem gritos, sem reclamações. Os estudantes querem ser compreendidos,
estabelecendo uma relação de amizade e empatia com seu professor, para que as
horas vivenciadas em sala de aula sejam agradáveis e produtivas, para ambas as
partes, tanto para o processo de aprendizagem como para a formação do aluno como
um todo. Segundo Cunha (2008, p.63):
O modelo de educação que funciona verdadeiramente é aquele que começa
pela necessidade de quem aprende e não pelos conceitos de quem ensina.
Ademais, a prática pedagógica para afetar o aprendente deve ser
acompanhada por uma atitude vicária do professor.
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Seguindo essa mesma visão, Dantas (1992, p.79) salienta que é necessário
que haja empatia entre professor e aluno. O professor deve ter claro que o processo
de ensino e aprendizagem é uma via de mão dupla. Ele não detém todo o saber. O
processo de ensino e aprendizagem trata-se de um processo de troca.
Quando o educador é verdadeiro com seus alunos, estabelecendo uma relação
horizontal com os mesmos, mostrando-se sempre aberto a ouvi-los, os objetivos de
aprendizagem tornam-se mais fáceis de serem alcançados. Não somente eles, mas
os objetivos pessoais da profissão também, pois os educandos apresentam-se mais
colaborativos com a aula, respeitando e valorizando o professor, culminando em um
sentimento de satisfação pessoal e profissional.
CONCLUSÃO
A partir da problemática levantada e por meio da pesquisa realizada, fica
evidenciado que as dificuldades que perpassam essa Transição dos Anos Iniciais para
os Anos Finais são de fato relevantes para o processo de ensino aprendizagem, onde
o mesmo não ocorre isoladamente. Constata-se que não há como realizar um trabalho
educativo significativo e de qualidade, sem que a afetividade esteja de alguma forma
inserida no cotidiano escolar. O afeto desempenha um papel fundamental influente no
desenvolvimento do educando e no estabelecimento de boas relações sociais. O
comprometimento diário com as práticas docentes diferenciadas para com os alunos
do 6.º ano vem a ser uma forma de exteriorizar a afetividade. Quando há um clima de
afeto em sala de aula, a relação de troca torna-se facilitadora. Um ambiente afetivo
pode auxiliar genuinamente em sala de aula, uma vez que a afetividade é um
componente fundamental na aprendizagem, pois trabalha a autoe stima, o respeito
mútuo, construindo indivíduos autônomos e capazes de compor sua própria
identidade. Esse afeto diz respeito à prática pedagógica diária e ao comprometimento
do profissional, pela qual o professor conhece seu aluno, se interessa por ele, faz com
que o aluno sinta-se desejado naquele lugar, cria métodos e mecanismos para que
ocorra um verdadeiro aprendizado. Quando o aluno se sente motivado para aprender,
seu rendimento escolar aumenta significativamente.
Há ainda muito que ser feito para que a transição do 5.º para o 6.ºano ocorra
de maneira que se conceda prioridade as reais necessidades dos educandos
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envolvidos neste processo. De nada adianta, apenas haver a cobrança de uma maior
maturidade por parte da criança, se a própria instituição escolar e seus colaboradores
não tomam atitudes à frente disso, buscando o melhor percurso para que ocorra uma
efetiva adaptação.
Para as Instituições de Ensino Superior, incumbe-se o desafio do processo de
formação inicial e para as instituições de ensino, o processo de formação continuada
que considere e permita dar mais ênfase e atenção às questões de aprendizagem dos
educandos do 6.ºano especificamente, levando em conta novas metodologias, novas
formas de ensinar e de se relacionar com aquele aluno que necessita de um olhar
mais afetuoso e que conheça e compreenda essa fase do desenvolvimento que faz
com que o mesmo se veja obrigado a enfrentar tantas mudanças, permitindo que a
sala de aula seja regida por um clima de respeito mútuo e confiança.
Espera-se que demais pesquisadores desenvolvam mais estudos sobre a
temática da afetividade no contexto educacional que apresenta-se fundamental nos
dias atuais, onde tem-se a impressão que os sentimentos de humanização e empatia
com o próximo estão ficando em segundo plano, a afetividade pode ser a solução para
muitos aspectos, principalmente no que diz respeito a uma formação integral do
educando, fazendo com que o mesmo seja protagonista de sua história e saiba lidar
com as adversidades de seu cotidiano, bem como com suas emoções e conflitos de
forma positiva e sadia.
Para que essa transição seja impulsionada pela afetividade, os educandos do
6.º ano precisam sentir e acreditar que a escola preocupa-se com eles. Que suas
emoções, transformações, sentimentos e necessidades sejam compreendidas e
respeitadas, bem como as singularidades de cada indivíduo.
Espera-se que os resultados desse estudo visem um novo olhar afetivo na
relação professor – aluno e no que tange suas práticas pedagógicas, pois refletir sobre
a questão do afeto faz parte do crescimento pedagógico e do sucesso profissional dos
educadores que se mostram comprometidos com sua profissão docente e com a
sociedade.
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FAMÍLIA E ESCOLA: A CONTRIBUIÇÃO DESSA PARCERIA NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO
Ivete Terezinha da Silva32
Rosa Maria de Souza33
Argos Gumbowsky34
Izane Maria Pereira35
RESUMO
O presente artigo, Família e Escola: a contribuição dessa parceria no processo de
alfabetização, procurou analisar a importância da participação da família junto à
escola, para melhor desempenho escolar dos educandos, principalmente na fase de
alfabetização, em que a parceria entre ambas as partes se apresenta como o melhor
caminho para o sucesso escolar. Para tanto, realizou-se a pesquisa bibliográfica e de
campo. A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de questionários aos
pais, duas professoras do 1.º ano e a gestora da Escola de Educação Básica Julia
Baleoli Zaniolo. Os resultados apontaram que esta participação reflete de maneira
positiva no desempenho e sucesso escolar dos educandos. Demonstrou, ainda, que
embora se perceba a importância da família junto a escola, muitos pais têm deixado
a desejar no que se refere a participação e envolvimento junto a mesma. Assim,
tornam-se fundamentais propostas de intervenção que favoreçam as estratégias de
parceria entre ambas instituições para um melhor resultado e sucesso e
desenvolvimento integral do aluno.
Palavras-Chave: Parceria. Família e Escola. Alfabetização.
ABSTRACT
This study sought to analyze the importance of family participation at school for better
school performance of students, especially in the literacy phase, where the partnership
between both parties presents itself as the best path to school success. To this end,
bibliographic and field research was carried out. Data collection was carried out
through the application of questionnaires to parents, two teachers of the 1st year and
the manager of the School of Basic Education Julia Baleoli Zaniolo. The results showed
that this participation reflects positively on the students' academic performance and
success. It also demonstrated that although the importance of the family in the school
is perceived, many parents have left something to be desired in terms of participation
and involvement with it. Thus, intervention proposals that favor partnership strategies
between both institutions have become fundamental. For a better result and success
and integral development of the student.
Keywords: Partnership. Family and School. Literacy.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho enfatizou a importância da participação da família junto à
escola para melhor desempenho escolar dos educandos, principalmente na fase de
alfabetização, em que a parceria entre ambas as partes se apresenta como o melhor
caminho, para o sucesso escolar.
Destacou a importância de ações pedagógicas que venham ao encontro das
necessidades, tanto da escola como dos alunos. Na sociedade contemporânea e
globalizada são constantes as transformações que acabam influenciando direta
indiretamente o comportamento humano, na qual exige-se dos indivíduos novas
formas de se relacionar e conviver com o outro.
Percebe-se a importância de resgatar a família e trazê-la para o ambiente
escolar, de modo que essas se conscientizem da relevância que o acompanhamento
familiar exerce na vida dos educandos, pois esses necessitam de apoio coletivo para
que se tornem cidadãos de sucesso. Frente a situação exposta, alinhou-se o problema
dessa pesquisa: como a parceria entre família e escola pode influenciar no processo
de alfabetização dos alunos da Escola de Educação Básica Julia Baleoli Zaniolo?
Nessa linha de pensamento foi estabelecido o objetivo geral desse estudo:
analisar como a parceria entre família e escola contribui e influencia no processo de
alfabetização dos alunos. A partir desse, foram elaborados os objetivos específicos:
Refletir sobre o papel da família na vida escolar dos estudantes; Investigar as
dificuldades encontradas pela família, para uma melhor participação na vida escolar
dos filhos; Sugerir possíveis alternativas para que se encontre um melhor caminho de
inserir a família, na vida do aluno e no ambiente escolar; Refletir sobre a importância
da parceria entre família e escola e como esta contribui no processo de alfabetização
dos alunos, bem como na sua vida acadêmica e sucesso escolar; Verificar se existe
essa participação da família na escola, analisando os benefícios e contribuições desta
parceria na aprendizagem dos educandos.
Visando apresentar dados relevantes no decorrer do trabalho, a pesquisa
apresentou as origens da relação Família-Escola, bem como toda a trajetória do papel
da família e da escola, ressaltando a importância dessa parceria no processo de
alfabetização dos educandos, bem como na formação de cidadãos críticos e
autônomos, conscientes de seu papel na sociedade.
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REFERENCIAL TEÓRICO
CONCEITUANDO A FAMÍLIA
Pode-se definir o termo família como um conjunto de pessoas que podem ou
não ter grau de parentesco entre si e convivem na mesma casa, formando um lar. Na
família tradicional, pai e mãe são unidos pelo matrimônio ou união estável, com um
ou mais filhos os quais compõe uma família nuclear.
Dias (2005, p. 210) por sua vez relata que:
A família é um grupo aparentado responsável principalmente pela
socialização de suas crianças e pela satisfação de necessidades básicas. Ela
consiste em um aglomerado de pessoas relacionadas entre si pelo sangue,
casamento, aliança ou adoção, vivendo juntas ou não por um período de
tempo indefinido.

No entanto, com o passar dos anos o conceito de família foi sendo modificada,
devido as mudanças estruturais que ocorrem constantemente, em nossa sociedade.
Atualmente, não existe um padrão para a formação de uma família, embora seja forte
o modelo de família nuclear composta por pai, mães e filhos na sociedade
contemporânea.
Destaca-se que a família deve priorizar sobre tudo, o vínculo afetivo, assim
como os valores éticos e morais na formação de seus filhos.
Segundo Tiba (1996, p. 178):
É dentro de casa na socialização familiar, que um filho adquire, aprende e
absorve a disciplina para um futuro próximo, ter saúde social [...] a educação
familiar é um fator bastante importante na formação da personalidade da
criança desenvolvendo sua criatividade ética e cidadania refletindo
diretamente no processo escolar.

No entanto, a ausência de um bom relacionamento familiar e estrutura afetiva
são alguns dos fatores que contribuem para comportamentos inadequados e de
conflito entre seus membros. A dificuldade para educar os filhos e estabelecer regras
é vivenciada por muitos pais na atualidade, como afirma Vasconcelos:
Percebemos duas realidades contraditórias nas famílias: ou a ausência de
regras, ou a imposição autoritária de normas. Muitas vezes, por um medo
interno de não serem aceitos, os pais acabam não estabelecendo e/ou não
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fazendo cumprir os limites, levando a uma relação muito permissiva. Outras
vezes, sentindo necessidade de fazer alguma coisa, mas não tendo clareza,
acabam impondo limites, sem explicar a razão. A superação desta situação
pode se dar pelo diálogo, com afeto e segurança, chegando a limites
razoáveis. Assim sendo, têm-se condições de não ceder diante da insistência
infantil (VASCONCELOS, 1989, p. 125).

Ou seja, para que ocorra a assimilação das regras pela criança, se faz
necessário que os pais dialoguem com seus filhos e expliquem-lhes os motivos de
suas imposições, assim como as consequências que podem ocorrer, quando esses
não as respeitarem. Dessa forma, impondo-lhes limites, além de garantir uma melhor
organização, desenvolvimento, e respeito no ambiente familiar.
ESCOLA NO SÉCULO XXI
Repensar o papel da escola contemporânea é algo extremamente necessário,
bem como a parceria dessa com a família, pois “a qualidade do relacionamento que a
família e a escola construírem serão determinantes para o bom andamento do
processo de aprender e de ensinar do estudante e o seu bem viver em ambas as
intuições” (PAROLIN, 2007, p. 36).
Sem a ajuda da família, a escola não consegue cumprir seu papel, que é a
formação integral dos cidadãos. Impor regras sobre os alunos, tornou-se algo
extremamente difícil, na contemporaneidade. As crianças e adolescentes perderam o
respeito para com a escola e também com a sociedade, a falta de limites tem deixado
professores e gestores preocupados e insatisfeitos, na sua prática pedagógica.
Percebe-se que a educação informal é definida pelo meio em que ela vive, ou
seja, trata-se de uma herança cultural e que atualmente se mostra desinteressada
com sua própria formação educacional, ou seja, estamos diante da geração do tanto
faz:
É a geração do ‘tanto faz’: tanto faz passar de ano, estar ou não de castigo,
falar ou não com os pais. Nada parece atingir o aluno, que é vítima de erros
educativos, pois seus pais lhe deram tudo de bom e do melhor, mesmo que
nada pedisse, para que ele não sofresse, tivesse tudo, sem arcar com
responsabilidades e compromissos (TIBA, 1998, p. 125).

É visível que a falta de compromisso dos pais, com a vida escolar do filho,
contribui para que esses se tornem desinteressados e manifestem no ambiente
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escolar a indisciplina, resultando em conflitos em sala de aula, aonde passam a
desafiar os professores, que constantemente deixam de transmitir conteúdos
científicos para resolver as problemáticas em sala de aula.
Dessa forma, ressalta-se a importância da participação da família junto à
escola, uma vez que esses são os principais responsáveis pela boa educação dos/as
filhos (as), sendo essencial compreender o comportamento deles/as, estabelecendolhes limites que influenciam no desenvolvimento social, afetivo e cognitivo e que
refletirão positivamente no ambiente escolar.
O PAPEL DA FAMÍLIA
Pode-se dizer que a criança se desenvolve a partir de dois contextos: a
educação familiar, e a educação escolar. Assim, cabe aos pais a responsabilidade de
ensinar aos filhos os valores morais, as atitudes e os comportamentos essenciais para
viver em sociedade, e à escola caberia a responsabilidade de transmitir os
conhecimentos científicos.
Teoricamente, a família teria a responsabilidade pela formação do indivíduo,
e a escola, por sua informação. A escola nunca deveria tomar o lugar dos
pais na educação, pois os filhos são para sempre filhos e os alunos ficam
apenas algum tempo vinculados às instituições de ensino que frequentam
(TIBA, 1996, p. 111).

Fica evidente a distinção das funções da família e da escola pelo autor,
deixando claro que uma necessita da outra, e caso alguma não cumpra com seu
papel, sobrecarregará a outra e dificultará o processo de aprendizagem da criança.
A educação que a criança recebe dentro do âmbito familiar cumpre um papel
primordial na construção do sujeito. As práticas e atitudes dos pais na
educação e criação de seus ﬁlhos têm inﬂuência no desenvolvimento, e logo
inﬂuenciam o comportamento da criança na escola (VYGOTSKY, 1984, p. 87
apud MEDEIROS, 2012).

De tal modo, o envolvimento dos pais, bem como sua efetiva participação junto
à escola, auxilia a gestão escolar, no sentido de compreender os motivos das atitudes
diversas da criança. Pois, a aprendizagem e o rendimento do aluno, normalmente,
são reflexos que podem ser, negativos ou positivos, de suas vivências e experiências
familiares e sociais.
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O PAPEL DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO SÉCULO XXI
O papel da escola vem sofrendo alterações devido às mudanças ocorridas na
sociedade e que estão diretamente ligadas ao ensino público e, consequentemente,
à educação de nossas crianças.
No entanto, continua a exercer um importante papel na formação do sujeito,
sendo sua responsabilidade possibilitar o desenvolvimento, pleno do cidadão, por
meio da transmissão de saberes e conhecimentos, necessários para viver em
sociedade.
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/1996 (LDB), os professores
devem ser os responsáveis pelos processos de aprendizagem. O artigo n. º 13
esclarece o papel do docente, o qual deve cooperar com as atividades que são
realizadas no ambiente escolar, além de ajudar na elaboração de propostas
consistentes para uma melhora das relações entre família e escola, exercendo sua
função educativa. Porém, não estão sozinhos nessa tarefa, a lei prevê a ação
integrada das escolas com as famílias.
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as
do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: [...] VI – articular-se com
as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade
com a escola;
[...]
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 princípios:
[...]
II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou
equivalentes (BRASIL, LEI N.º 9394/96).

Para que essas ações sejam colocadas em práticas, é imprescindível que a
escola promova ações, visando o desenvolvimento da cidadania. Isso, pode ocorrer
por meio de uma gestão democrática, que permita a participação ativa e cidadã dos
pais e comunidade, valorizando e reconhecendo os direitos individuais e coletivos de
todos.
Existe a necessidade de a escola organizar-se democraticamente com vistas
a ‘objetivos transformadores’, ou seja, que sua organização atenda aos
interesses das camadas trabalhadoras, priorizando a educação oferecida e
efetivando seus direitos com relação ao ensino que é ofertado (PARO,1997,
p. 12).
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Ou seja, a lei deixa claro que proporcionar um bom relacionamento, entre
escola e família, não deve ser responsabilidade apenas da direção, mas de todos que
convivem e compartilham do mesmo ambiente, dos mesmos objetivos, ou seja, de
todos os envolvidos diretamente no cotidiano escolar.
A escola precisa ter claro seu papel diante da sociedade, pois de acordo com
Tiba (1996, p. 140):
A escola necessita saber de que é uma instituição que complementa a família,
e que ambos precisam ser uns lugares agradáveis e afetivos para os
alunos/filhos. Os pais e a escola devem ter princípios muito próximos para o
benefício do filho/aluno.

Ou seja, a responsabilidade da educação da criança é tanto da escola, quanto
da família, ambas se tornam corresponsáveis nessa função.
Paro (2007) procurou analisar a situação atual da escola, em relação à
participação dos pais, em casa, junto aos seus filhos, verificando alguns pontos
importantes. Segundo ele, tal participação está relacionada ao melhor desempenho e
à melhor qualidade do ensino, especialmente no que diz respeito à postura da escola,
visando conhecer quais são as medidas, que vêm sendo tomadas para facilitar essa
participação.
Estratégias e Sugestões para a Escola Atrair os Pais
Embora a escola compreenda a importância da família, bem como a sua
parceria junto à instituição, é preciso direcioná-la de uma maneira mais efetiva, pois:
“parece haver, uma incapacidade de compreensão por parte dos pais, daquilo que é
transmitido na escola; por outro lado, uma falta de habilidade dos professores para
promoverem essa comunicação” (PARO, 2007, p. 68).
Ou seja, nos encontros, reuniões, festividades, palestras, e demais momentos
de interação entre escola e família, faz-se necessário compreender a mensagem que
o outro quer transmitir, dar uma maior atenção às ideias comunicadas pelos pais, além
de estar aberta a receber as ideias que mesmo diferentes, podem ser
complementares.
Dessa forma, oferecer opções de horários dentro do período de funcionamento
da escola, seria uma das opções para que professores e pais possam conversar e
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esclarecer suas dúvidas, dar sugestões e encontrar possíveis caminhos, para que seu
filho alcance os objetivos e se desenvolva de maneira integral. O desenvolvimento
pedagógico da criança poderá influenciar na aproximação dos pais junto à escola,
como afirma Vasconcelos (1989, p. 80):
Uma das melhores formas de se tingir a família é através dos próprios filhos;
daí a relevância da escola desenvolver um trabalho participativo, significativo,
em que realmente o aluno se envolva e entenda o que está sendo proposto
para ele. Desta maneira, o próprio filho terá argumentos para ajudar os pais
a compreender, a proposta da escola.

Outra questão que merece ser repensada por parte da escola se refere às datas
comemorativas (Dia dos Pais e Mães), sendo alvo de muitos questionamentos e
afastamento dos familiares junto à escola. Isso se deve ao fato de que é grande o
número de pais separados, filhos que desconhecem quem são seus genitores, casais
homossexuais, crianças que moram com os avós, tios, entre outros aspectos voltados
a estas datas.
Sendo assim, o Dia da Família na Escola se apresenta como uma das possíveis
ideias, que a escola tem de adaptar a sua realidade ao mundo de seus educandos.
Além de manter sempre o aluno esclarecido sobre as ações desenvolvidas, no que
diz respeito às comemorações referentes aos membros da família e, principalmente,
nas reuniões escolares.
Outro ponto a ser considerado está relacionado às reuniões de pais, as quais
precisam ser menos informativas e mais flexíveis, abordando assuntos que condizem
com a realidade e as reais necessidades dos pais e que são, frequentemente,
identificadas pela escola.
MATERIAL E MÉTODOS
A presente pesquisa, quanto a sua finalidade, buscou se aprofundar sobre o
tema, constituindo-se primeiramente uma pesquisa bibliográfica, tendo como objeto
de investigação os documentos e a metodologias usadas. São a análise dos
conteúdos, que se resumem em: “um conjunto de técnicas de investigação científica
utilizada em Ciências Humanas, caracterizadas pela análise de dados linguísticos”
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(APPOLINÁRIO, 2009, p. 27), visitando várias obras que abordam a importância da
relação família e escola e sua contribuição no sucesso escolar.
Portanto, adequou-se na pesquisa exploratória, explicativa e descritiva, pois
conforme Gil (1999), as pesquisas exploratórias têm o objetivo de proporcionar uma
visão geral, do tipo aproximativo, acerca de determinado fato, principalmente quando
o tema escolhido é pouco explorado, dificultando a formulação de hipóteses
específicas, objetivando oportunizar a assimilação de diferente ideias e percepções.
O trabalho utilizou ainda, com base nas definições, a pesquisa de campo, tendo
por finalidade desenvolver e explanar os tipos de coleta de dados para o trabalho
cientifico, ressaltando a pesquisa qualitativa.
Deste modo, a pesquisa bibliográfica auxiliou no sentido de permitir aos
pesquisadores um maior conhecimento teórico acerca do que já foi relatado, sobre o
assunto investigado, tendo por finalidade desenvolver e explanar os tipos de coleta de
dados para o trabalho cientifico, ressaltando a pesquisa qualitativa.
Para o desenvolvimento da pesquisa de campo, delimitou-se a população a ser
pesquisada envolvendo a gestora escolar, 2 professores regentes do 1º ano e 32 pais
dos alunos das turmas do 1.º ano a Escola de Educação Básica Julia Baleoli Zaniolo,
localizada na Rua Jacob Scheuer Junior, 152 - Campo d’ Água Verde no Município de
Canoinhas - SC, com a aplicação de questionários elaborados para cada segmento,
na intenção de responder aos objetivos delineados.
Recebidos os documentos de pesquisa, procedeu-se a tabulação das
respostas subjetivas dos sujeitos pesquisados, a fim de compor uma análise da
situação que se buscou apresentar em compreender a importância da parceria entre
escola e família para o sucesso do aluno, principalmente na fase inicial em que se
inicia o processo de alfabetização. Adiante, os resultados foram apresentados onde
efetuou-se a interpretação dos dados, após análise, correlacionando-os com as
situações e justificativas apresentadas pelos entrevistados. Na sequência as
considerações finais sobre a temática, visam apresentar a importância e a influência
da participação dos pais no processo de alfabetização dos alunos.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para conhecer os professores e os pais e o pensamento dos mesmos, sobre
como entendem a importância de sua participação na escola dos filhos a coleta de
dados foi feita por meio de 46 questionários entregues aos mesmos no final do 3.º
trimestre e que ficaram sob a responsabilidade das professoras regentes. Desses
questionários entregues, somente 32 foram retornaram e foram respondidos. A seguir
segue a análise dos questionários aplicados a direção, pais e professores.
ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO AO GESTOR ESCOLAR
A pesquisa contou com a participação da diretora da instituição, que atua na
escola pesquisada desde o ano de 2010. A referida profissional possui idade superior
a 50 anos e quanto à escolarização é especialista na área da Educação.
A primeira questão da temática buscou saber da gestora escolar sobre a
participação dos pais, a qual considerou que esses são participativos, e na segunda
questão abordada avaliava a suficiência considerada pela escola dessa presença, a
resposta apresentada considerou boa a participação dos pais. Quando questionada
sobre a ausência dos demais pais na escola, a mesma atribuiu a falta de interesse e
responsabilidade. Segundo a diretora, essa ausência se deve ao trabalho, a falta de
comunicação da escola ou outros possíveis motivos, que não foram considerados.
Nesse sentido é válido ressaltar as inúmeras dificuldades podem ser
encontradas nas famílias e que são reflexos que a sociedade emana, como destaca
Cury (2003, p. 28): “hoje, bons pais estão produzindo filhos ansiosos, alienados,
autoritários, indisciplinados e angustiados”.
Na abordagem que se refere ao desempenho dos alunos que contam com a
participação dos pais, a diretora considera boa e também acredita que é fundamental
que a instituição ofereça atividades voltadas a envolvê-los no ambiente escolar, em
resposta ao questionamento feito pela questão seguinte.
Para a proposição levantada sobre o conhecimento dos pais dos alunos de sua
escola e em caso afirmativo quais momentos oportunizam essa condição, a diretora
afirma que utiliza os alguns momentos como matrícula, reuniões e assembleias,
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visitas a família, acompanhamento do plano gestor para conhecer os pais dos alunos
e família de seus estudantes.
A sétima questão buscou saber a opinião da gestora sobre a participação dos
pais, na qual a mesma afirma ser importante, justificando que “o desempenho dos
alunos é bem melhor quando os pais participam das atividades escolares”
concordando com as ideias de Parolin (2007, p. 36), o qual relata que “a qualidade do
relacionamento que a família e a escola construírem serão determinantes para o bom
andamento do processo de aprender e de ensinar do estudante e o seu bem viver em
ambas as intuições”. Ou seja, é muito importante que família trabalhe em parceria com
a escola aproveitando os resultados positivos dessa relação, podendo contribuir como
princípios facilitadores para a aprendizagem da criança e uma melhora na formação
emocional e intelectual da mesma.
Na questão seguinte indagava sobre a ausência da família na escola, a mesma
atribuiu à falta de tempo disponível dos pais. Para Freire (1997) as razões que levaram
esse distanciamento das famílias se apresentam na precarização das condições de
vida da classe trabalhadora, que acessa a escola pública.
A nona questão buscou saber se a escola utiliza de algum documento que
vincule a presença dos pais ao rendimento dos alunos, a resposta foi afirmativa e de
acordo com a gestora a forma que a escola faz esse acompanhamento é com um
caderno de ocorrência anual, na qual são registradas as ocorrências durante o ano e
posteriormente analisadas pela equipe escolar. Nessa questão, percebe-se que não
existe uma análise que contenha os dados significativos que apresentem, com
clareza, os pontos fortes e fracos da instituição em relação ao baixo rendimento dos
alunos e a ausência dos pais, na vida escolar de seus filhos.
Na última questão proposta à gestão sobre se a escola desenvolve algum
projeto ou atividade junto aos pais, a mesma respondeu afirmativamente e
argumentou que são várias, das quais fazem parte “Conselho de Classe participativo,
Assembleia de pais, Dias das mães, Feira Pedagógica, Festa Junina e outras que
julgar necessário” (resposta da Gestora). Dessa forma, sugere-se ainda que sejam
criados novos mecanismos e projetos, buscando parcerias para atrair os pais para o
ambiente escolar. Uma sugestão das autoras seria a criação do Clube de Mães,
buscando estreitar os laços e envolvê-las no ambiente escolar, fortalecendo desta
forma, os vínculos com as famílias dos educandos.
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ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO AOS PROFESSORES
Visando garantir o direito ao anonimato na pesquisa usaremos o pseudônimo
A e B. Foram pesquisadas as duas professoras das turmas do 1.º ano do Ensino
Fundamental, que atuaram na escola no ano de 2019. Ambas do sexo feminino, com
idades entre 31 e 60 anos. A professora A é pós-graduada na área e exerce a
profissão há mais de 15 anos. Já a professora B possui ensino superior incompleto e
exerce a função de professora há menos de três anos.
Quando investigadas sobre o desempenho escolar dos alunos que contam com
a participação da família na escola, a professora A apontou como excelente tal
rendimento, apresentando na justificativa que percebe a influência do envolvimento
dos pais junto à escola. A professora B aponta como regular, embora concorde que
são melhores o desempenho apresentado pelos alunos os quais os pais estão sempre
presentes.
Pode-se inferir que o contato dos professores com a família é um indispensável,
para se obter uma visão completa e não escolar do aluno e estabelecer uma parceria
entre ambas instituições, o que, resultará em benefício da educação da criança.
Na questão seguinte, sobre as principais causas da ausência dos pais na
escola, na opinião de ambas as professoras concordam que existe a falta de interesse
dos pais, em acompanhar o processo de ensino aprendizagem de seus filhos (as).
Nesse contexto, destaca-se que o processo de aprendizagem da criança exige
um acompanhamento escolar contínuo dos pais, não somente quando a criança
apresenta um desempenho baixo ou mau comportamento, mas em todo processo
educativo, pois segundo Reis (2007, p. 06):
Os pais devem tomar consciência de que a escola não é uma entidade
estranha, desconhecida e que sua participação ativa nesta é a garantia da
boa qualidade da educação escolar. As crianças são filhas e estudantes ao
mesmo tempo. Assim, as duas mais importantes instituições da sociedade
contemporânea, a família e a escola, devem unir esforços em busca de
objetivos comuns.

Entende-se que se as famílias tiverem uma participação efetiva junto a escola,
poderão saber quais as dificuldades apresentadas pelos seus filhos (as), bem como
seu desempenho e assim ajudá-los a superar os problemas que surgirem.
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Quando questionadas de que forma elas identificam os alunos que possuem
baixo rendimento devido ao desinteresse da família, as professoras responderam que
reconhecem as dificuldades diante de observações e produções dos alunos.
Quando questionadas sobre a existência de problemas familiares (crises
conjugais, separação dos pais, doenças, falta de trabalho) e se esses interferem no
rendimento escolar da criança, a opinião das pesquisadas foi positiva, porém não
justificaram suas respostas.
Na questão que indagava sobre se a escola possui um documento de
acompanhamento que vincule a presença dos pais e os resultados do rendimento dos
alunos a resposta de ambas foi afirmativa. No entanto, essa resposta se mostra vaga
e não tem sido suficiente, para apresentar para pais, família e comunidade tais
resultados.
Dessa forma, sugere-se que a escola crie uma sistemática visando a realização
de um diagnóstico dos estudantes no início e no final do processo educativo de cada
ano, acompanhando sistematicamente o rendimento dos mesmos, buscando
proporcionar a equipe momentos para pensar e repensar as estratégias de
intervenção,

possibilitando

ações

pontuais,

acompanhadas

pelos

diversos

segmentos.
A sexta questão que abordava a opinião sobre a estimulação dos pais em casa
e participação ativa junto a escola reflete na escola, ambas afirmam ser positiva. Essa
corresponsabilidade da família é necessária, pois essa importante parceria pode
certamente fazer a diferença na vida escolar do aluno, ainda mais na fase de
alfabetização.
Quanto ao questionamento sobre a presença dos pais ou mães, nas
reuniões/homenagens, palestras ou outros eventos da escola, ambas as professoras
afirmaram, que são as mães que mais comparecem. Sobre essa questão, tão comum
no universo escolar, Sígolo e Lollato (2001) reafirmam que a mãe, com maior
frequência, é quem acompanha as atividades escolares dos filhos e, assim como na
realização de tarefas, sendo ela também quem percebe o desenvolvimento ou não de
novos comportamentos.
Na oitava questão, solicitou-se que os professores apontassem sugestões de
como a escola pode ajudar as famílias a participarem de maneira mais efetiva das
atividades desenvolvidas pela escola. Para a Professora A, a escola “planeja e realiza
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vários momentos proporcionando a participação dos pais”. Para a professora B
“oferecer atividades em que os pais se sintam importantes e únicos” seria a melhor
forma de aproximá-los da escola.
Por fim, na última indagação destinada a esse segmento, as professoras foram
convidadas a contar, num breve relato, sobre a aprendizagem de alunos cujos pais
são presentes e ativos a vida escolar de seus filhos. As respostas apresentadas,
relataram que: “os temas de casa sempre são realizados, os materiais pedidos são
entregues, muitas vezes mães e pais vem até a mim para questionar alguma atividade
que a criança não consegue realizar” (Professora A). “A aprendizagem dos alunos
cujo os pais são presentes são notáveis pela participação do aluno nas aulas. Muitas
vezes os próprios alunos relatam os conhecimentos que adquiriram dos pais”.
(Professora B). Dessa forma, nota-se que grande parte dos pais que participam das
reuniões, atividades e assembleias realizadas pela escola, são os mesmos que
auxiliam os filhos nas atividades escolares, ressaltando que é a minoria dos pais que
colabora.
ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO AOS PAIS
Para a coleta de dados foram disponibilizados um total de 46 questionários aos
pais dos alunos do 1º ano matriculados na Escola de Educação Básica Julia Baleolli
Zaniollo, buscando identificar se os mesmos compreendem a importância de sua
participação no processo de desenvolvimento de seu filho bem como no processo de
ensino aprendizagem. Destes somente 32 responderam à pesquisa.
Nesse primeiro indicador, pode-se constatar uma abstenção de um terço em
relação à pesquisa da temática. Isso pode apontar que a participação dos pais, dos
alunos de 1º ano, já apresenta um número expressivo de não opinar, voluntariamente,
sobre o assunto. E, essa ausência de participação, ainda que não assinale aqui os
motivos pelos quais essa ausência acontece, já pode sinalizar a importância dada pela
família no processo de alfabetização da criança.
Dos 32 respondentes, 26 são do sexo feminino, desses, 9 possuem até 30
anos, 17 pais têm entre 31 a 40 anos e 6 têm entre 41 e 50 anos, o que demonstra
que a grande maioria já carrega consigo uma experiência de vida significativa, tanto
da sua vida escolar, como da vida pessoal.
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Em

relação

a

escolaridade

desses,

obteve-se

respostas

bastantes

diversificadas. Percebe-se que nesse quesito, grande parte dos pais (17) deixaram de
informar e apenas 4 pais concluíram o Ensino Superior, desses 3 se especializaram
na área.
Gráfico 1 – Escolaridade dos pais

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

No que se refere a essa relação de participação ou não dos pais, nas atividades
da escola, afirmou que as condições de famílias trabalhadoras dificultam um
acompanhamento mais próximo do trabalho acadêmico das crianças, pois “[...] sua
baixa escolaridade também dificulta esse acompanhamento. Mas, mesmo assim,
muitas demonstram boa vontade e colaboram [...]”. (SZYMANZKI, 2003, p. 68).
Gráfico 2 – Avaliação da participação dos pais na escola.

Fonte: Dados da pesquisa (2020).
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Nota-se por meio das respostas obtidas, que 84% dos pais se consideram
presentes e acompanham as atividades de seu filho (a), desenvolvidas junto a escola.
Uma parcela menor (16%) acredita que nesse acompanhamento deixou a desejar e
que deveria ter auxiliado mais. Essa resposta deixa a impressão de que os pais
avaliam que sua presença na escola é pequena, e que o tempo que tem para se
dedicar à questão é menor do que deveriam.
No que se refere a frequência dos pais em assembleias e reuniões, pode-se
observar que a maioria dos pais (62%) participa sempre que solicitado. No entanto,
13% não participam e 25%, desses, somente em algumas ocasiões é que participam.
Ou seja, existe a necessidade dessa parcela (38%) assumir a responsabilidade
que lhe cabe, pois são os pais os principais responsáveis pela educação formal e
informal de seus filhos e que certamente refletirá nas ações e atitudes vividas,
futuramente na sociedade.
Gráfico 3 – Avaliação da participação da família na escola

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Nota-se que os pais avaliam a participação da família na escola como
importante, 72% desses, demonstraram conhecimento acerca da importância que os
mesmos desempenham, no processo de ensino aprendizagem de seu filho (a). Outros
16% pensam que esta participação além de importante é algo totalmente
imprescindível, pois o acompanhamento da vida escolar dos alunos é algo que reflete
no seu rendimento e consequentemente na sua aprendizagem.
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Uma menor parte (12%) considera necessária essa participação e entende que
muitas problemáticas poderiam ser evitadas, se houvesse maior apoio dos pais, em
relação a escola. Pois segundo Parolin (2007, p. 36) “a qualidade do relacionamento
que a família e a escola construírem serão determinantes para o bom andamento do
processo de aprender e de ensinar do estudante e o seu bem viver em ambas as
intuições”.
A pesquisa demonstrou que os principais meios que a escola utiliza para a
informar os pais sobre reuniões, palestras, festas e demais eventos são os bilhetes
(94%) e também a agenda (6%). De acordo com as informações obtidas, a escola
repassa as informações aos pais por meio de ambos os meios, os quais permitem que
os mesmos fiquem atentos e cientes das informações e recados sempre que
necessário, sendo esses os principais meios de comunicação entre escola e família.
Ficou evidenciado ainda na pesquisa, que grande parte dos pais (75%) não
encontra dificuldade em participar das reuniões, assembleias e demais atividades
promovidas pela escola. Por outro lado, 25% afirmam ser o horário a questão negativa
e principal responsável pela sua ausência em reuniões, pois devido ao trabalho,
principalmente quando essas ocorrem em horário de expediente. Assim como as
datas, que acabam por dificultar ainda mais essa aproximação, pois “ao aproximar a
escola da vida ou das preocupações profissionais dos pais, e ao proporcionar,
reciprocamente, aos pais um interesse pelas coisas da escola chega-se até mesmo a
uma divisão de responsabilidades” (PIAGET, 2007, p. 50).
A pesquisa corroborou que a maior participação dos pais ocorre nos seguintes
momentos: conselhos de classe (31%) e reuniões (31%). O Dia da Família na Escola
também tem atraído as famílias (16%), assim como nas assembleias (16%). Embora
menos citada, 2% dos pais afirmam comparecer nas gincanas promovidas pela
instituição de ensino.
Dessa forma, torna-se necessário que a escola oportunize às famílias
momentos de maior aproximação com a escola, pois os resultados são positivos e não
deixam de ser alternativas para os pais aproximarem da escola e interagirem com os
filhos. Portanto, se percebe a necessidade de criar mecanismos que favoreçam um
trabalho mais eficaz e que mobilize de alguma forma toda a comunidade escolar, pais,
alunos, profissionais da educação, gestores e demais funcionários, buscando
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aproximá-los da escola. Por consequência, tornando esse espaço um local
democrático e de aprendizagens significativas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a realização desse trabalho foi possível concluir que a família é sem
dúvida muito importante, para a criança no processo de alfabetização dos alunos.
Retomando-se a problemática que norteou a realização dessa pesquisa, definida
como a parceria entre família e escola pode influenciar no processo de alfabetização
dos alunos da Escola de Educação Básica Julia Baleoli Zaniolo, pode-se constatar
que a presença proativa da família na coparticipação do processo de alfabetização é
de extrema relevância na educação. Por conseguinte, na melhoria do desempenho,
observa-se que a escola oportuniza momentos para essa presença. No entanto, ainda
não consegue atingir todo o segmento.
Ao longo da pesquisa foi possível perceber que são várias as dificuldades
citadas pela família e pela escola, principalmente no que tange aos horários e a falta
de tempo devido ao trabalho.
Em relação a efetivação da parceria entre ambas instituições, em alguns
momentos pode considerar conflituosa, uma vez que os pais não conseguem entender
como poderiam participar da vida escolar dos filhos. Em conformidade a proposição
do objetivo proposto, de apontar sugestões / alternativas para que a escola encontre
um melhor caminho de inserir a família na vida do aluno e no ambiente escolar,
assumiu-se o desafio de tais estratégias.
Dessa forma, sugere-se que sejam criados mecanismos e projetos, buscando
parcerias para atrair os pais para o ambiente escolar, buscando estreitar cada vez
mais os laços dessa cooperação.
A escola por sua vez conforme a pesquisa acima relatada propõe atividades
extracurriculares a fim de que os pais conheçam e participem junto a escola, e também
para que seus filhos percebam que esses estão preocupados com sua educação, o
que contribui significativamente para a construção do conhecimento e sucesso
escolar.
Porém, os pais apresentam inúmeras respostas para sua ausência na escola,
como reuniões em horário de trabalho, baixa escolaridade, falta de tempo para
257
Pesquisa em educação sob o olhar do curso de pedagogia/PARFOR (ISBN: 978-65-991601-6-5)

participar, o que acaba impossibilitando a comunicação e consequentemente a
relação entre família e escola. Portanto, a compreensão sobre a ausência da família
na escola não pode deixar de enfatizar os reflexos provocados pelas mudanças
estruturais no mundo do trabalho.
Portanto, torna-se indispensável a existência de uma parceria entre ambas
instituições, para que se possa atingir um pleno desenvolvimento afetivo e cognitivo
desses sujeitos, que se encontram em formação. Logo, a partir do momento que esse
objetivo for alcançado, certamente o desenvolvimento de uma sociedade mais justa
também estará mais próximo, pois uma criança bem formada se tornará um adulto
completo no futuro, com valores éticos e morais, buscando a plena satisfação de seus
objetivos em meio à sociedade e fazendo um bom uso de sua cidadania.
Verificou-se também, que a família e a escola possuem uma responsabilidade
ao se refere às necessidades da criança e, por essa razão, ambas devem assumir
seu papel no processo educativo, mesmo que para isso tenham que enfrentar várias
dificuldades no decorrer da caminhada.
A pesquisa demonstrou que embora se perceba a importância da família junto
a escola, muitos pais têm deixado a desejar no que se refere a participação e
envolvimento junto a mesma. Um exemplo claro dessa afirmativa é o fato de muitos
pais não entregarem a devolutiva dos questionários para a professora, revelando que
ainda é grande o número de pais que busca se envolver com os assuntos relacionados
a educação de seu filho(a).
As pesquisas comprovam que a demonstração de interesse pela vida escolar
dos filhos é parte fundamental em seu processo de aprendizagem. Pois ao perceber
que os pais se interessam por seus estudos, a criança passa a se sentir valorizada,
apresentando um desenvolvimento de forma segura e também com boa autoestima.
A família precisa entender que acompanhar a vida escolar dos filhos não se
restringe a apenas cobrança. Participar vai muito além, pois é necessário estimular,
motivar, valorizar, ensinar, conversar e prestigiar, pois quando o aluno se sente
ouvido, apoiado, prestigiado, estará mais estimulado para aprender e aproveitar todas
as oportunidades que a escola oferece.
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OS PROFESSORES DE ARTE DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO E O ENSINO DA MUSICALIDADE NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS-SC
Anna Alice Morantt36
Argos Gumbowsky37
RESUMO
O estudo presente é resultante de uma pesquisa que abordou o ensino da
musicalização nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da rede pública municipal e
estadual, fundamentado nas práticas pedagógicas dos professores de Artes que
atuam na rede escolar de Canoinhas, Santa Catarina, no ano letivo de 2020. A
investigação objetivou pesquisar as dificuldades dos docentes que atuam nos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental, na adoção da música como facilitadora da
aprendizagem dos alunos da rede pública do município de Canoinhas. A importância
dessa pesquisa se constitui pelo diagnóstico dos problemas enfrentados nas escolas
da rede municipal e estadual do município de Canoinhas com a introdução da
musicalização em sala de aula. A metodologia adotada foi baseada na pesquisa
exploratória, descritiva, bibliográfica, documental, de campo e quali-quantitativa.
Sendo que, a população foi constituída por 20 professores de Artes atuantes nos Anos
Iniciais de Ensino Fundamental das escolas municipais e estaduais de Canoinhas.
Desta forma, como instrumento de pesquisa, utilizou-se o questionário composto por
questões abertas e fechadas por meio da ferramenta online google forms. Constatouse que os professores se sentem despreparados para o ensino da musicalidade
devido a formação ser específica em Artes Visuais, além do espaço físico, falta de
tempo, insuficiência de material, falta de oferta de cursos de capacitação.
Palavras-chaves: Educação musical. Arte educação. Metodologia de ensino.
Relação teória prática. Formação de professores.
ABSTRACT
The present study is the result of a research that addressed the teaching of
musicalization in the Early Years of Elementary School in the municipal and state
public schools, based on the pedagogical practices of Arts teachers who work in the
school network of Canoinhas, Santa Catarina, in the academic year of 2020. The
investigation aimed to investigate the difficulties of teachers who work in the Early
Years of Elementary Education, in the adoption of music as a facilitator of the learning
of students from public schools in the city of Canoinhas. The importance of this
research is constituted by the diagnosis of the problems faced in municipal and state
schools in the city of Canoinhas with the introduction of musicalization in the
classroom. The methodology adopted was based on exploratory, descriptive,
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bibliographic, documentary, field and quali-quantitative research. Being that, the
population was constituted by 20 professors of Arts acting in the Initial Years of
Fundamental Education of the municipal and state schools of Canoinhas. Thus, as a
research instrument, the questionnaire was used, composed of open and closed
questions through the online tool google forms. It was found that teachers feel
unprepared for teaching music because of the specific training in Visual Arts, in
addition to the physical space, lack of time, insufficient material, lack of training
courses.
Keywords: Music education. Art education. Teaching methodology. Practical
theoretical relationship. Teacher training.
INTRODUÇÃO
A educação musical se refere ao ensino e aprendizagem da música,
considerando que a mesma se faz presente na vida de todos. É de suma importância
para o desenvolvimento integral da criança o ensino e a aprendizagem da música na
escola. É pelas brincadeiras envolvendo o cantar, tocar instrumentos, expressar-se
corporalmente, que é possível desenvolver nas crianças o mundo imaginário,
desenvolvimento da fala, da coordenação motora, socialização e afetividade.
De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a linguagem ou unidade
temática ‘Música’ está inserida no Componente ‘Arte’ que, por sua vez, compõe a área
de conhecimento ‘Linguagens’. O componente ‘Arte’ está organizado em cinco
unidades temáticas: ‘Artes Integradas’, ‘Artes Visuais’, ‘Teatro’, ‘Música’ e ‘Dança’.
Cada unidade temática é composta por objetos de conhecimento, que estão
relacionados as habilidades (ABREU; AQUINO, 2018).
O Currículo do Território Catarinense foi tecido considerando a Base Nacional
Comum Curricular, aprovada em dezembro de 2017. Contudo, vale ressaltar que o
Estado de Santa Catarina desfruta de um caminho histórico e cultural nos seus
currículos, que necessita da compreensão, do respeito e das (re)significações nos
percursos que vão se modificando e alinhando ao longo do tempo (SANTA
CATARINA, 2019).
Apoiado nisso, o artigo teve o seguinte objetivo geral: pesquisar as dificuldades
dos docentes que atuam nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental na adoção da
música como facilitadora da aprendizagem dos alunos da rede pública do município
de Canoinhas, Santa Catarina.
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A importância dessa pesquisa se constitui pelo diagnóstico dos problemas
enfrentados nas escolas da rede municipal e estadual do município de Canoinhas com
a introdução da musicalização em sala de aula. A musicalização é o primeiro contato
das crianças que estão ingressando cada vez mais cedo na escola, portanto, deve ser
considerada inúmeras possibilidades de trabalho, para que esta sirva de aporte a
aprendizagem da criança.
E para compreender o contexto do ensino de música pelos professores de arte
da rede municipal e estadual de ensino de Canoinhas, o artigo traz uma abordagem
reflexiva a respeito das metodologias utilizadas, diante o planejamento dos
professores e como a musicalização se desenvolve nas escolas públicas do munícipio
de Canoinhas.
A LEI FEDERAL N.º 11.769 NO AMBITO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
A Lei Federal n.º 11.769 de 18 de agosto de 2008, torna obrigatório o ensino
da música na Educação Básica. Como resultado, independente da formação do
professor de Arte, o mesmo deve buscar subsídios para o ensino da música na escola
como componente curricular. Diante a afirmativa, averígua-se que o professor deve
se capacitar para o ensino da música na escola, como parte da disciplina de arte, o
ensino é obrigatório.
Ainda, no contexto da Lei Federal n.º 11.76938 de 18 de agosto de 2008, o
artigo 1.º, estabelece que o ensino da música é obrigatório na Educação Infantil e
Ensino Fundamental nas redes municipais de ensino. Em adição o artigo 2.º determina
que as escolas integrantes da rede municipal de ensino devem adaptar os planos de
estudo, a fim de incluir em seus currículos o ensino da música. Por fim, o artigo 3.º
estipula que o ensino da música não se constituirá como disciplina exclusiva do
currículo, mas sim como uma linguagem das artes trabalhada de forma de oficinas
multidisciplinares, obedecidas as diversidades e peculiaridade de cada comunidade
escolar e autonomia da escola (BRASIL, 2008, p.1).

38Art.

1.º O art. 26 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 6.º “
§ 6.o A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de que
trata o § 2.º deste artigo.” (NR)
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A formação do professor de Arte em sua totalidade está voltada para Artes
Visuais, e a lei reclama um professor de arte polivalente, que trabalhe todas as
linguagens de artes. O texto traz argumentos em relação ao cumprimento da lei
enfatizando a escola como único espaço garantido constitucionalmente para o ensino
da música, porém aborda que a formação do professor de arte em artes visuais traz
algumas dificuldades para trabalhar a musicalização em sua disciplina.
A MÚSICA NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E NO CURRÍCULO DO
TERRITÓRIO CATARINENSE
O estado de Santa Catarina, para garantir a qualidade do sistema de ensino
aprovou o Currículo Base do Território Catarinense em concordância com a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), numa construção coletiva conduzido pela
Secretara de Educação, em regime de colaboração com a União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), a União Nacional dos Conselhos
Municipais de Educação (UNCME), o Conselho Estadual de Educação (CEE) e,
também, com a participação da Federação Catarinense de Municípios (FECAM). O
processo de elaboração teve início no ano de 2015, com encontros entre os
professores no ano de 2017 e entregue um documento preliminar ao CEE no ano de
2018. Ela foi finalizada no ano de 2019 mediante realização do 1.º seminário de
Formação Continuada sobre Indicadores Educacionais e Currículo Base da Educação
Infantil e Ensino Fundamental do Território Catarinense, o qual esteve presente mais
de 500 profissionais da educação (BRASIL,2019, n.p.).
O documento final da BNCC evidencia 61 habilidades no componente de
Arte(s), os quais precisam ser desenvolvidas ao longo dos nove anos do Ensino
Fundamental, e as habilidades devem ser mobilizadas a partir do que a BNCC vai
chamar de objetos do conhecimento que reúnem os conteúdos, conceitos e processos
que devem ser abordados no componente curricular (AMPLANORTE, 2020, p. 516).
Dialogando com os objetos do conhecimento do componente curricular Arte(s)
da BNCC, a presente proposta também destaca três eixos que estão presentes nos
planejamentos dos professores de Artes no Planalto Norte, considerando a
possibilidade de transição gradativa de apropriação das linguagens artísticas e de
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entendimento das suas especificidades, e nesses se incluem o ensino da música
(AMPLANORTE, 2020, p.516).
Convém lembrar que para Thomazelli (2016) pensar os sentidos da música
dentro dos documentos oficiais, envolve o leitor numa perspectiva que busca uma
melhor compreensão sobre os desafios teóricos e práticos voltados à música no
campo escolar. Olhares que se lançam em direção à filosofia e à educação, olhares
que se encontram formando um amálgama reflexivo para o fazer docente. Assim
sendo, em conformidade ao texto da BNCC, vê-se que;
A Música é a expressão artística que se materializa por meio dos sons, que
ganham forma, sentido e significado no âmbito tanto da sensibilidade
subjetiva quanto das interações sociais, como resultado de saberes e valores
diversos estabelecidos no domínio da cultura. A ampliação e a produção dos
conhecimentos musicais passam pela percepção, experimentação,
reprodução, manipulação e criação de materiais sonoros diversos, dos mais
próximos aos mais distantes da cultura musical dos alunos. Esse processo
lhes possibilita vivenciar a música inter-relacionada à diversidade e
desenvolver saberes musicais fundamentais para a sua inserção e
participação crítica e ativa na sociedade (SOUZA; LOURENÇO, 2017, p.11).

A música oportuniza além da expressão artística, o desenvolvimento da
sensibilidade e a interação social quão importante para a participação social do aluno.
De acordo com a Proposta Curricular do estado de Santa Catarina para o
ensino de Artes (SANTA CATARINA, 2019), os temas abordados deverão contemplar
uma postura interdisciplinar e devem corresponder às linguagens visual, cênica e
musical. Diante os argumentos, a linguagem cênica abrange o Teatro e a Dança. Isso
significa dizer que o professor da área das Linguagens com especificidade para o
ensino de Artes terá como ponto de partida, no seu planejamento, a linguagem
específica de sua formação, e que as outras linguagens devem enriquecer as
possibilidades de criação e produção (AMPLANORTE, 2020, p.517).
Nesse sentido, os professores de Artes poderão englobar temas como arte
indígena, livros, filmes, apresentações musicais em que a aprendizagem será
significativa e contextualizada a partir do diálogo com as outras linguagens.
Ainda, a BNCC traz como objetos do conhecimento em Arte: Contextos e
práticas; Elementos da linguagem; Matrizes estéticas e culturais (em Artes Visuais);
Materialidades (em Artes Visuais e Música); Processos de criação; Sistemas de
linguagem; Notação e registro musical (em Música) (SANTA CATARINA, 2019, p.
239).
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Assim sendo, as habilidades que serão desenvolvidas nos educandos do
ensino fundamental são essenciais para a sua formação integral, partindo do diálogo
dos conteúdos com as habilidades desenvolvidas e os objetos do conhecimento
respaldando nas dimensões artísticas de criação, crítica, estesia, expressão, fruição
e reflexão.
De acordo com a Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina para o
ensino de Artes (SANTA CATARINA, 2014), os temas abordados deverão contemplar
uma postura interdisciplinar e devem corresponder às linguagens visual, cênica e
musical. Diante os argumentos, a linguagem cênica abrange o Teatro e a Dança. Isso
significa dizer que o professor da área das Linguagens com especificidade para o
ensino de Artes terá como ponto de partida, no seu planejamento, a linguagem
específica de sua formação, e que as outras linguagens devem enriquecer as
possibilidades de criação e produção (AMPLANORTE, 2020, p.517).
A interdisciplinaridade com outros componentes da linguagem pode ser
utilizada para o ensino da musicalidade, permitindo que o conteúdo de música seja
expandido por meio da integração com outros componentes curriculares, os quais
exploram o mesmo tema, trabalhando toda a sua diversidade, dialogando e
interagindo entre os componentes curriculares.
De acordo com Souza (2011, p.28) para trabalhar a música objeto
interdisciplinar:
A compreensão da linguagem e escrita musical acontece através da
decodificação do código musical e interpretação de seus símbolos, que
envolve conceitos matemáticos e da escrita da língua mátria, pois, para cada
símbolo musical existe uma palavra que o representa. Outra possibilidade de
trabalhar a interdisciplinaridade com música são as características do som,
pois o mesmo é encontrado na natureza (som dos ventos, trovão, água da
cachoeira, folhas das árvores, do vento). Provavelmente tenha sido o som da
natureza que tenha inspirado o homem a dominá-lo e a fazer música e a se
manifestar. A música desenvolveu-se através do tempo em todas as
civilizações.

Sendo assim, o professor de arte pode trabalhar interdisciplinaridade com
outras linguagens de forma a promover maior compreensão da musicalidade,
principalmente trabalhando com a sonorização a partir dos elementos da natureza.
Analisa-se que a formação do professor dos Anos Iniciais a partir do curso de
pedagogia é vinculado ao processo de alfabetização por meio de várias metodologias,
portanto, é importante devido a sua formação unidocente que esses professores
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mobilizem e trabalhem os conhecimentos musicais no cotidiano de suas aulas.
Trabalha-se com repertório de informação e habilidades composto por pluralidade de
conhecimentos e práticas e podem ser fundamentadas através da interdisciplinaridade
com o professor de Arte para contextualização e democratização dos conteúdos
(SANTOS, 2006, p.49).
A COMPREENSÃO SOBRE A EDUCAÇÃO MUSICAL ESCOLAR
De acordo com Souza e Lourenço (2017), Educação Musical ou Ensino de
Música se define como uma disciplina escolar presente no currículo das escolas de
Ensino Fundamental - Anos Iniciais e Finais, e Ensino Médio, com o objetivo de
organizar conhecimentos musicais em suas múltiplas formas sonoras, a partir de
práticas desenvolvidas individuais e coletivamente dentro do espaço escolar.
A Educação Musical considerada como um processo de ensino e transmissão
de cultura busca desenvolver as potencialidades dos alunos, auxiliando-os no
desenvolvimento de novas competências e teorias musicais, que possa contribuir para
uma nova familiarização com esse tipo de ensino, oportunizando aos educandos
momentos de atividades práticas culturais de suma importância para formação social.
Em relação a trajetória da música na escola, após a substituição do Canto
Orfeônico pela Educação Musical a partir da lei federal n.º 4.024/1961, na qual, os
professores da época começam a estudar novas teorias sobre o ensino de Arte
divulgados no Brasil e no exterior, todavia, favorecem o rompimento com uma estética
direcionada à mimese que demarca a escola tradicional. E, observam-se mudanças
nas ações pedagógicas dos professores de arte e que ainda hoje fazem parte das
escolas brasileiras (BRASIL,1998, p.24 apud SILVA, 2010, p.27).
As linguagens de Artes, enquadrando-se os visuais, dança, música e teatro,
estão presentes no ensino de Arte e tem importância pelo desenvolvimento integral e
cultural que proporcionam ao aluno, sendo assim, cada linguagem desenvolve
conhecimentos específicos repletos de significados. Para tanto, de acordo com Falcão
(1997, p.8):
Estudar música não é mera diversão. É necessidade. Ensinar música é
obrigação da escola, bem como valorizá-la tanto quanto às demais
disciplinas, visando desenvolver todo o potencial dos alunos nas diversas
áreas do conhecimento. Inicia-se com atividades que favoreçam a exploração
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de sons e timbres. Em seguida, trabalha-se a percepção rítmica, melódica,
harmônica e dos demais elementos. É o trabalho de musicalização que vai
levar o aluno a conhecer, descobrir e até criar novas maneiras de expressarse através da música. Não basta ensinar "musiquinhas". É preciso incentivar
a ouvir, perceber, captar e sentir o mundo sonoro de uma forma ativa,
propondo estratégias que a levem a criança ao conhecimento da música de
diferentes povos, épocas e compositores.

O autor Godoi (2011), discerne que “existem muitas possibilidades de buscar
as contribuições da música no desenvolvimento da criança, uma vez que ela se faz
presente em suas vidas antes de sua alfabetização”. A música aparece relacionada a
criança desde o ventre da mãe e atravessa toda sua infância como meio de
aprendizagem, sendo nas brincadeiras, nos jogos, em atividades do dia a dia, a
música está presente como uma forma de expressão e diversão.
Alan Merrian categorizou dez funções musicais na sociedade sendo que, são
descritas pela seguinte ordem: expressão emocional, prazer estético, diversão,
comunicação, representação simbólica, resposta física, reforço da conformidade a
normas sociais, validação de instituições sociais e rituais religiosos, contribuição para
a continuidade e estabilidade da cultura e preservação da integração social. Sendo
essas categorias úteis sobre os caminhos pelos quais as crianças usam música e
pensam sobre elas (MERRIAN, 1964 apud SEANWICK, 2003, p. 47).
Em relação a produção da musicalidade, de acordo com Souza (2009 apud
Brunholi, 2010), esta é centrada na experimentação e na imitação, tendo como
produtos musicais a interpretação, a improvisação e a composição. A apreciação é a
percepção tanto dos sons quanto dos silêncios, procurando desenvolver através da
escuta a capacidade de observação, análise e reconhecimento.
Para Silva (2010), são inúmeras possibilidades de estimulação da criança, por
meio da música, do som que pode nascer de inúmeros materiais e objetos até mesmo
na sala de aula. As atividades a partir da exploração de sons são perceptíveis na
mudança de atitudes das crianças no cotidiano escolar, sendo cantando, a partir da
produção de objetos sonoros, utilizando-se de sonorização a partir do corpo ou de
batidas de objetos no chão, as crianças demonstram prazer ou raiva e a devida
importância atribuída a interação a atividade musical.
Ao se comparar a introdução do canto orfeônico e a preparação dos
professores para o ensino de música, este tinha finalidade de formar professores
aptos a formação tecnicista do professor com a didática especializada a escrita
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musical, grafia e linguagem como melodia, harmonia, tonalismo, serialismo,
cromatismo (SOUZA, 2009). E certamente o ensino de música era voltado para as
técnicas de música, hoje trabalha-se a questão pedagógica da música, tanto nas
licenciaturas, quanto na escola para os alunos, a base curricular é voltada para a
musicalidade.
Todavia, transformar as aulas de música em ensaios para festividades da
escola também é lamentável, embora isso ocorra com frequência. Quando uma festa
termina, começam os preparativos para a próxima. O espaço físico, a localização e o
material disponível devem ser considerados, quando a escola oferece atividades
artísticas. A sala de aula usada para as demais disciplinas não é adequada para as
aulas de música. O aluno precisa pesquisar o mundo sonoro por intermédio de
experiências diversificadas, material didático, jogos, debates, instrumentos musicais
e músicas. Noções teóricas devem complementar o planejamento (FALCÃO, 1997,
p.10).
De acordo com a BNCC, a materialização da música é por meio dos sons, com
os quais a música ganha forma, sentido e significado, bem como desenvolve a
sensibilidade por meio das interações culturais. Sendo assim, deve ser aplicado no
ensino de música a ampliação e produção de conhecimentos musicais por meio da
percepção, experimentação, reprodução, manipulação e criação sonora com
materiais diversos próximos aos alunos, mas também distantes da cultura musical dos
mesmos para criar possibilidades de vivenciar a música por meio de toda sua
diversidade cultural e desenvolver saberes musicais fundamentais para inserção e
participação na sociedade (BNCC, 2017, p. 154 apud SOUZA, LOURENÇO, 2017, p.
3).
Em concordância com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS),
encontra-se a seguinte afirmativa em relação ao ensino da música em relação a
formação do cidadão, “é necessário que todos tenham a oportunidade de participar
ativamente como ouvintes, intérpretes, compositores e improvisadores, dentro e fora
da sala de aula” (BRASIL, 1997, p.54). A interação com grupos musicais e artistas
locais contribuem para formação dos educandos, para que esses se tornem ouvintes
sensíveis, até mesmo amadores talentosos ou músicos profissionais. A participação
em shows, festivais, concertos propiciam a apreciação musical rica e ampla pautada
na valorização cultural regional.
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MÚSICA NA ESCOLA: FUNÇÕES E VALORES NOS PRIMEIROS ANOS DE
ESCOLARIZAÇÃO
De acordo com Camargo (2009, p. 2 apud ONGARO, SILVA, 2006), a
expressão musical desempenha importante papel na vida recreativa de toda criança,
ao mesmo tempo em que desenvolve sua criatividade, promove autodisciplina e
desperta a consciência rítmica e estética. A música também cria um terreno favorável
para a imaginação quando desperta as faculdades criadoras de cada um. A educação
pela música proporciona uma educação profunda e total.
Tendo em vista que, na Educação Básica, a música está sendo tratada como
instrumento com o intuito de alcançar objetivos educacionais em outras disciplinas,
todavia, os educadores musicais devem garantir autenticidade da vivência musical,
inserindo-as nas salas de aula de modo abrangente em diálogo com a linguagem
específica, busca discutir suas possibilidades como área de conhecimento e
alimentando-nos de sons e imagens que levem a acreditar na educação como fonte
de vida, de crescimento e de realização (URIARTE,2005).
Para Araújo (2015), a música externa que não é somente uma junção de sons
e letras, mas sim, um rico subsídio que pode fazer a diferença nas escolas, pois, ela
desperta o indivíduo para um mundo satisfatório e prazeroso para a mente e para o
corpo, que facilita a aprendizagem e também a socialização do aluno. A inserção do
lúdico na Educação vai além de implantar e estabelecer currículos ou aplicá-los para
os alunos sem nenhum recurso que desperte sua atenção, isso implica numa
renovação da formação continuada do professor.
Diante os fatores apresentados, a música apresenta-se como importante no
desenvolvimento do ser humano, contribuindo nas aquisições de hábitos e valores
que fazem parte do exercício da cidadania.
Para Souza e Lourenço (2017), a música passa a ter um papel importante na
formação das crianças, buscar entender de que forma essas atividades práticas de
ensino se desenvolvem no ambiente escolar, e de que maneira condicionam os alunos
para a aprendizagem, torna-se um elemento chave para todos os pesquisadores que
buscam questionar a importância do ensino de música no cotidiano escolar. Os
autores afirmam que a musicalidade nos Anos Iniciais desenvolve nas crianças
situações diversificadas de aprendizagem, em que são aprimorados diversos
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conhecimentos de percepção e audição que auxiliam nas habilidades dos conteúdos
escolares como na leitura, na escrita, bem como no raciocínio matemático.
Segundo Camargo (2009), ao ensinar música o professor deve respeitar a
forma espontânea como a criança se expressa musicalmente, dar oportunidade ao
aluno de explorar o universo sonoro e musical e, aos poucos fazer intervenções, para
que a criança possa descobrir e construir o seu conhecimento musical.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa se caraterizou como exploratória, descritiva, bibliográfica,
documental e quali-quantitativa.
Dentre os documentos utilizados, cita-se: a Lei Federal n.º 9.394/96; Lei
Federal n.º 11.769/2008; a Base Nacional Comum Curricular (BNCC); o Currículo
Base do Território Catarinense; a Proposta Curricular de Educação Básica das redes
municipais da Amplanorte e documentos da Coordenadoria Regional de Educação e
da Secretaria da Educação de Canoinhas.
A população pesquisada foi composta de professores que atuam no ano de
2020 na rede de ensino publica municipal e estadual. Na rede pública municipal de
Canoinhas atuam 21 professores na disciplina Artes, nos Anos Iniciais, e nas escolas
estaduais atuam 13 professores nessa mesma disciplina.
A pesquisa contou com a participação de 20 professores que atuam na
disciplina de Artes nas escolas públicas municipais e estaduais localizadas no
munícipio de Canoinhas, os quais possuem formação em Artes e Pedagogia. Utilizouse da amostragem aleatória simples.
A coleta e registro na pesquisa de campo na rede municipal e estadual, foi
realizada por meio de formulário do aplicativo google forms enviado aos e-mails e
grupos de WhatsApp dos professores da rede municipal e estadual de ensino do
munícipio de Canoinhas para responder o questionário.
Como instrumento de coleta de dados, elaborou-se um questionário com
perguntas abertas e fechadas contendo questões a respeito do ensino da
musicalização nas escolas de rede pública do município de Canoinhas e o
conhecimento dos profissionais a respeito das legislações vigentes que regem o
ensino da música nas escolas.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
A caracterização do perfil dos pesquisados aponta que, 60% da população atua
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e 40% está atuando nos Anos Finais do
Ensino Fundamental. No momento da pesquisa, em relação ao gênero, 95% se
declararamm do genêro feminino e 5% do gênero masculino. Em relação ao sistema
de Ensino, 60% atuam nas escolas municipais de ensino e 40% nas estaduais do
munícipio de Canoinhas.
Em relação a formação acadêmica dos pesquisados, contatou-se que 55%
possuem especialização na área de Artes contra 5% que possuem o Ensino Médio.
Assim sendo, no conceito de Torrente (2016), o licenciado se prepara para
desenvolver um processo de construção de conhecimento efetivo junto ao aluno, ou
seja, aprender a ensinar. Esse pesquisador enfatiza essa questão relembrando que,
com a aprovação da lei, houve muitas dúvidas e maus entendidos em relação a quem
iria atuar com o conteúdo de música na escola. Entretanto, é preciso lembrar que a
LDB não especifica a formação dos professores para atuarem nas disciplinas, mas
exige a licenciatura.
A Lei Federal n.º 11.769 de 18 de agosto de 2008 determina a obrigatoriedade
do ensino de música na escola, a pesquisa apontou que a maioria das pesquisadas
tem um pequeno conhecimento em relação a lei sobre a obrigatoriedade do ensino de
música. O gráfico 1 aponta as relações sobre o conhecimento da lei que regem o
ensino da música juntamente com o conhecimento da música relacionado a BNCC.
Gráfico 1 – Conhecimento da Lei Federal n. 11.769/2008

Fonte: Dados da pesquisa (2020)
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A partir do gráfico 1 é possível analisar que a maioria dos entrevistados
apresentou um conhecimento pequeno em relação a Lei Federal n.º 11.769 e o Ensino
da música pela BNCC, no entanto, para fazer o planejamento das atividades é
necessários a aquisição desses conhecimentos para implantação de metodologias
abrangentes a todas as linguagens em Artes.
Sendo que, é de grande relevância o conhecimento do Currículo Base da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense para a
implantação dos conteúdos no plano docente individual, de cada docente, para que
esteja acordado com os Parâmetros Curriculares da Base e do Currículo que regem
a Educação (gráfico 2).
Gráfico 2 – Aplicação conteúdos e conhecimento Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental do Território Catarinense

Fonte: Dados da pesquisa (2020)

O gráfico 2 demonstra os resultados abordados sobre o conteúdo de música
no planejamento do professor de Artes, bem como o conhecimento a respeito do
ensino de música no Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental
do Território Catarinense, sendo que, o conhecimento do ensino de música está
inserido no Currículo da Educação Básica das Redes de Ensino dos municípios da
Amplanorte, os quais devem ser aplicados ao Sistema Municipal de Ensino de
Canoinhas. Em relação ao currículo, pesquisou-se quais professores aplicaram aos
seus planejamentos o conteúdo de música.
Nesse patamar os resultados condizem que a maioria dos pesquisados aplicam
pequena parte do conteúdo de música aos seus planos de ensino, além de que,
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demonstra-se um conhecimento pequeno em relação ao Currículo Base da Educação
Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense.
De acordo com o Parecer n.º 001/CME/2020, de 10 de fevereiro de 2020, em
seu artigo 2.º dissolve que, a Proposta Curricular da Educação Básica das Redes de
Ensino dos municípios da Amplanorte, para aplicação no Sistema Municipal de Ensino
de Canoinhas, constitui-se em documento de referência para a adequação à BNCC
dos currículos e das propostas pedagógicas dessas etapas da Educação Básica das
instituições ou redes de ensino do Sistema Municipal de Ensino de Canoinhas,
conforme determina a Resolução CNE/CP nº 2/2017.
Diante os apontados, verifica-se que o Parecer n.º 001/CME/2020 constitui um
documento importante para referências nos planejamentos dos professores, contudo,
a pesquisa aponta um pequeno conhecimento dos pesquisados a respeito do
Currículo do Território Catarinense.
Sendo a música na escola de extrema importância para o desenvolvimento
expressivo do educando, a pesquisa apontou alguns fatores como relevantes para
sua inclusão no plano de ensino do professor de Artes, sendo direcionada para 5
(cinco) questões norteadoras, importantes para a aprendizagem no ensino de música:
1- música ensina de forma lúdica e divertida, aumentando o desempenho do aluno; 2é música pode refletir contextos históricos e inserir os alunos dentro da cultura local e
regional; 3- música pode ajudar na interação e integração entre alunos; 4- música
melhora a leitura e a compreensão de textos e também o desempenho em
matemática; 5- música estimula novas habilidades e formas de expressão.
Dessa forma, pode-se observar que na questão norteadora sobre o ensino da
música como uma forma lúdica e divertida e que aumenta o desempenho do aluno
houve um elevado número de concordância pelos pesquisados, somando um total de
79% de concordância totalmente contra 6% que são indiferentes a respeito do ensino
da musicalidade nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
Goés (2009, p.3) afirma que a música é uma forma de conhecimento que
possibilita modos de percepção e expressão únicas e não pode ser substituída por
outra forma de conhecimento. Sendo assim, de acordo com o autor por meio da
música o educando desenvolve meios de percepção e expressão possibilitadores de
despertar um aprendizado único.
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Quando questionados sobre a inserção da música nos contextos históricos e a
inserção dos alunos na cultura local e regional, a população pesquisa afirma que
concorda totalmente com essa afirmativa. Sendo assim, Moraes (2000), discerne que
a música é a forma artística que trabalha com os sons e ritmos nos seus diversos
modos e gêneros, geralmente permite realizar as mais variadas atividades sem exigir
atenção centrada do receptor, apresentando-se no nosso cotidiano de modo
permanente, às vezes de maneira quase imperceptível. Entre as inúmeras formas
musicais, a canção popular (verso e música), nas suas diversas variantes, certamente
é a que mais embala e acompanha as diferentes experiências humanas.
Diante essas afirmativas, constata-se a importância da musicalidade no Ensino
Fundamental para a inserção dos alunos na cultura local e regional, sendo esta,
presente no cotidiano dos alunos de fácil compreensão para a musicalidade.
Em relação ao ensino da música, esta pode ajudar na interação e integração
entre alunos, considerando as repostas dos pesquisados, obteve-se um total de 89%
que concordam totalmente, 5% que concordam parcialmente e 6% não souberam
responder. Nesse sentido, Bréscia (2003, p. 81 apud Moreira et al., 2014, p. 48) “[...]
o aprendizado de música, além de favorecer o desenvolvimento afetivo da criança,
amplia a atividade cerebral, melhora o desempenho escolar dos alunos e contribui
para integrar socialmente o indivíduo”.
Em afirmativa com Moreira et al., (2014), a música ajuda na construção do
caráter, da consciência e da inteligência emocional do indivíduo, pois desenvolve a
mente humana, promove o equilíbrio, proporciona um estado agradável de bem-estar,
facilita a concentração e o desenvolvimento do raciocínio, sendo também um agente
cultural que contribui efetivamente na construção da identidade do cidadão. Além de
que, o autor afirma que a música transforma conceitos espontâneos em conceitos
científicos, desenvolve habilidades tais como autodisciplina, paciência, sensibilidade,
coordenação, e a capacidade de memorização e de concentração são valorizadas
com o estudo da música.
Os professores pesquisados afirmam que a música e estimula novas
habilidades e formas de expressão, apontando um resultado com predomínio em que
a maioria concorda totalmente a respeito desse conceito de música. Sendo a música
um instrumento facilitador ao processo de aprendizagem, a criança aprende a ouvir
de maneira ativa e reflexiva, já que quando for o exercício de sensibilidade para os
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sons, maior será a capacidade para ela de desenvolver sua atenção e memória
(ANDRADE, 2012).
Considerando os motivos do ensino da musicalidade nos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental, foco da pesquisa presente, os pesquisados conceituam que;
“estimula novas habilidades e formas de expressão”, “aumenta o conhecimento sobre
linguagens, estimulação, desenvolvimento sensível”, “uma ferramenta de estudo que
facilita o processo de ensino e aprendizagem”, sendo que, também “desenvolve nos
alunos estimulação, desenvolvimento sensível, cognitivo, expressivo”, “percepção,
estimulo, cultural, motricidade”, “é totalmente pertinente o uso da música para o
ensino aprendizagem das e demais disciplinas”, “é de grande valia para o ensino e
aprendizagem dos alunos”.
Em relação ao acesso aos cursos de capacitação para o ensino de música,
propiciado pela rede de ensino na qual atua e a frequência que participa de curso de
capacitação custeando os mesmos, de acordo com os professores pesquisados que
lecionam tanto nas escolas estaduais de Canoinhas, quanto nas escolas municipais,
os cursos de capacitação relacionado a música raramente acontecem, e ainda 30%
responderam que nunca fizeram capacitação para o ensino da música na escola.
Sendo que, Queiroz e Marinho (2007), apontam a formação continuada é
considerada como diretriz fundamental para a capacitação profissional de
professores, sendo amplamente enfatizada nas políticas estabelecidas pelo Ministério
da Educação (MEC) e pelos demais órgãos gestores da educação nacional
(secretarias municipais e estaduais de ensino, etc.), a formação profissional precisa
ser entendida como uma ação necessária e de fundamental valor para subsidiar a
atuação dos professores da educação básica e das demais modalidades de ensino
do Brasil. É nessa direção que diferentes áreas do conhecimento, incluindo a música,
vêm estabelecendo estratégias distintas para a formação continuada dos seus
professores.
A respeito do custeamento próprio para capacitação no ensino de música, a
pesquisa demonstra que 40% raramente fazem cursos de capacitação relacionado a
musicalização com o próprio custo, 30% poucas vezes e 30% nunca custeiam suas
capacitações, isso demonstra que os professores não investem em seu currículo
profissional para ampliar seus estudos.
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Apesar que, em conversa informal com a Secretaria de Educação do munícipio
de Canoinhas, o curso de capacitação é oferecido aos professores durante o ano
letivo, voltado a atender as necessidades pedagógicas dos professores. O mesmo
tem sido desenvolvido anualmente, sendo que, no ano de 2019 proporcionou diversos
encontros aos professores de artes da rede de ensino municipal, ofertando melhor
aprendizagem, além das trocas de experiências entre os professores de Artes,
enfatizou a musicalidade na escola.
Vale ressaltar que, aos professores do estado, a oferta da capacitação
específica em música não está acontecendo de acordo com as pesquisadas por um
longo período.
Outras formas pedagógicas apontadas pelos professores de Artes como
propostas de musicalização aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental foram a
ludicidade, teatro, a música na dança, bandinha rítmica, performances, construção
de instrumentos com sucata, festivais de canto, libras, materiais alternativos para
desenvolvimento de percepção do som, como copos, chocalhos.
Sendo assim, denota-se que os professores de Artes introduzem variadas
formas de aprendizagem da musicalidade no ensino de Artes, buscando formas
apropriadas para se trabalhar com o som, ritmo, composição e outros elementos
pertinentes a música.
Ainda, na pesquisa foi citado, pelos pesquisadores, conteúdos utilizados
durante as aulas de Artes para a musicalidade: Corpo/ação/movimento, elementos
básicos da música gêneros, tempo e ritmo e interpretação de letras de músicas.
Assim sendo, analisou-se durante a entrevista que os professores raramente se
utilizam do conteúdo, contextos e práticas, e 2% nunca utilizam a notação e registro
musical, os quais são objetos de conhecimentos das novas habilidades que devem
ser desenvolvidos de acordo com a BNCC.
Em relação aos objetos do conhecimento elementos da linguagem,
materialidade, expressão corporal são bastante citados pelos pesquisados em
relação ao conteúdo aplicado ao ensino da música.
Em relação aos conteúdos, Penna (2002) firma que, o professor de Arte
costuma ter bastante liberdade para planejar suas aulas, pois poucas redes de ensino
têm propostas curriculares ou conteúdos programáticos para a área de arte ou para
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as linguagens específicas. Quando tais propostas existem, são frouxamente aplicadas
e/ou vigoram por pouco tempo.
Na Resolução do CNE/CEB n.º 2, de 10 de maio de 2016, que define as
Diretrizes Nacionais para a operacionalização do ensino de música na Educação
Básica, dispõe a formação continuada para os professores de música como
responsabilidade atribuídas às escolas, às Secretarias de Educação, Ensino Superior
e Ministério da Educação (BRASIL, 2016, p. 3).
O estudo revela que a maioria, poucas vezes, trabalha com ritmos por meio
de som, improvisa poucas vezes, canta e escuta músicas poucas vezes, como
mostra os dados do gráfico anterior. Sendo que, a média dos que frequentemente
trabalham com ritmos, improvisação, composição musical, cantam música e
escutam música em sala de aula, é de 33%, visto que os outros 67% utilizam poucas
vezes ou raramente essas atividades de musicalidade.
De acordo com a BNCC (2019) a partir dessa habilidade (EF15AR17), o aluno
deve experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre
outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou
não convencionais, de modo individual, coletivo e colaborativo.
Demonstra-se que 2% nunca utilizam o canto em suas aulas, e um número
significante de pesquisados mencionou que raramente utilizam, sendo assim, podese afirmar que os professores de artes não seguem as habilidades descritas na nova
BNCC.
De acordo com Werlang (2016), as habilidades e competências que se
pretende atingir no ensino de Arte contemplam a produção e apreciação de produtos
artísticos. O autor destaca tais habilidades e competências que devem ser
desenvolvidos a partir do ensino de música como a improvisação musical que se utiliza
da voz e instrumentos criados, assim como leitura e escrita musical não convencional
presentes no cotidiano dos alunos.
Em relação aos projetos de músicas nas escolas, a pesquisa apontou que
somente 25% das escolas dos pesquisados possuem projetos como Festival Canta e
Dança, Mais Educação, Projeto de Canto e Coral.
Na pesquisa de Andrade (2008) a respeito do ensino de música e inclusão de
conteúdos, os pesquisados apontam como desafio da carga horária: são burocráticos
(político e financeiros). Como resolver a carga horária das aulas de arte sendo que 2
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aulas semanais, e que deverá dispor também para a música em específico. Espaço
físico, sendo que não existe nas escolas, material para as aulas, que não existe
número de profissionais disponíveis no mercado com especialização em música e que
possua didática para trabalhar com turmas de 40 alunos. Na pesquisa de Andrade
(2008), os professores não têm formação em música e também apresentam
dificuldades em implantar a Lei Federal por causa dos desafios que exige tal ensino.
Os dados da pesquisa revelam que os professores de Artes dos Anos Iniciais
costumam incluir em seus repertórios das aulas de música, com frequência música
vocal, hinos, músicas populares brasileiras, sons instrumentais, músicas folclóricas,
melodias rítmicas e cantigas infantis, que ficaram entre 12% e 17% que
frequentemente essas linguagens de música. Sendo que, 2% alegaram que nunca
se utilizam de hinos e cantigas infantis para o ensino de musicalização nos Anos
Iniciais.
Ainda os pesquisados descreveram que utilizam outros ritmos musicais
como: sons do corpo, música clássica, erudita, pop, rock, projeto afro na escola.
Uma reflexão realizada a partir da musicalização nos Anos Iniciais é que as
músicas das crianças só fazem sentido quando compreendidas amplamente, o que
inclui todo o contexto do brincar. Na escola, muitas vezes, tal prerrogativa não é
considerada, como quando são cantadas canções ‘do folclore’ sem estabelecer
relações entre o contexto cultural e social no qual ela está inserida, como ela é
cantada, tocada ou brincada e quem são as pessoas que dela participam. Cantar
canções tradicionais, no ensino de música, muitas vezes, significa cantar temas
melódicos, desconsiderando a música e o brincar como produções culturais
(NATERA, 2011).
Considera-se importante que o professor insira para o aluno temas que estão
no contexto do mesmo, que fazem parte de sua cultura, para que a interação seja
significativa.
Em relação aos instrumentos musicais que a escola disponibiliza para os
professores, ressalta-se que 6% responderam apenas uma bandinha de música, 6%
instrumento de percussão, 12% flautas, 6% violão, 18,8% responderam que nenhum
instrumento, 6% violão, pandeiro e chocalhos, 6% violão, pandeiro e tambores.
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Em relação ao repertório musical que as crianças trazem como produtos
culturais, os professores salientaram como cantigas de roda, funk, rap, músicas mais
populares.
A forma em que a música melhora o processo de ensino e aprendizado das
crianças foi elencado pelas pesquisadas como: “ acalma, energiza, facilita o
entendimento” (P1), “melhora o raciocínio, memória, noções de matemática” (P2),
“contribui com a formação e desenvolvimento cognitivo, emocional” (P3), “melhora
concentração, coordenação motora, expressão oral e corporal” (P4), “estimula novas
formas de expressão, melhora a concentração”(P5) .
Os professores descrevem as principais dificuldades sobre o ensino da música
(musicalização), nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, sob a seguinte afirmativa:
falta de cursos de capacitação, falta de materiais, formação pedagógica dos
professores, participação em encontros de formação para professores em Educação
Musical, dificuldades para trabalhar com a linguagem musical em sala de aula,
adequação da formação acadêmica enquanto professor de arte é suficiente para o
ensino de todas as linguagens considerando as atuais propostas, BNCC, etc.
Além dessas questões citadas pelo pesquisador, a população pesquisada
salientou outras dificuldades como: “a falta de sala de Artes” (P1), “habilidade em
música” (P2), “duração das aulas” (P3), “não saber tocar nenhum instrumento” (P4),
“falta de conhecimento na área de música por não constar na grade curricular da
formação acadêmica” (P5), “instrumentos e instrutores, falta de estimulação” (P5),
“reconhecer a música como facilitador de aprendizagem” (P6).
Sobre as mudanças que poderiam acontecer nas escolas em relação ao ensino
de música (musicalidade), as pesquisadas ressaltaram que: “profissionais
capacitados e mais investimento em materiais” (P1), “trabalhar com grupos
específicos aqueles alunos que realmente tem interesse na linguagem, dar mais
reconhecimento ao ensino da música” (P2), “disponibilizar ambientes para ensinar
a música , materiais etc., seria muito melhor as aulas de artes” (P3), “curso de
formação, prefiro trabalhar a música como coadjuvante do processo de
aprendizagem” (P4), “correlacionando a outros conteúdos” (P5), “coisa que a
reforma municipal inviabilizou nos anos finais de ensino, focando cada semestre em
uma linguagem” (P6); “deixar assim cada linguagem desencontrada do todo”(P6);
“mais oportunidades aos alunos cantarem na escola em datas comemorativas e
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investiria em instrumentos” (P7); “o aluno aprenderia brincando, instrumentos
diferenciados”(P8).
O estudo presente, reflete que os professores vivenciam as mesmas
dificuldades no ensino de música, abordando o tempo em sala de aula que é pouco,
assim como, ambiente próprio e melhor preparo do profissional para o ensino.
Os resultados apontados na pesquisa sobre a avaliação do conhecimento
adquirido na graduação a respeito da música traduzem que 42,1% somente
conhecimento básico, 36,8% abaixo do básico, 15,8% adequado e 5,3% não
souberam responder.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatou-se que a música no sistema escolar propicia melhorias no
processo de ensino e aprendizagem das crianças, pois, de acordo com os autores
pesquisados a música acalma, energiza, facilita a compreensão de várias
linguagens, melhora o raciocínio, memória, noções de matemática, entre outros
fatores relevantes ao processo de ensino. Além de que, a música é uma forma de
comunicação e expressão apresentadas ao indivíduo desde seus primeiros anos de
vida.
O estudo apontou que a começar da Lei Federal n.º 11.769 de 18 de agosto
de 2008, o ensino da música se tornou obrigatório, no entanto, não está sendo
contemplado por todos os professores de Artes pesquisados. Os resultados indicam
uma porcentagem baixa da adoção da musicalidade no ensino de Artes. Além disso,
demonstraram reduzido conhecimento da Lei Federal do ensino de música. Por
outro lado, a lei remonta ao ano de 2008, tendo mais de 10 anos vigência para que
os professores adequassem sua prática incluindo o ensino da música.
Um dos objetivos propostos pelo estudo era identificar a abordagem do ensino
de música nos documentos que norteiam o currículo na esfera federal, estadual e
municipal. Com relação ao currículo e aplicação da metodologia do ensino de música
aos planejamentos dos professores de Artes, a pesquisa demonstrou que somente
um percentual reduzido do conteúdo é aplicado nas metodologias do ensino de Artes
em sala de aula, mesmo sabendo da importância dos mesmos, além de que, a
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respeito do conhecimento ao Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental do Território Catarinense apresentaram um pequeno conhecimento.
O pesquisados justificaram a não aplicação da música em sala de aula devido:
a) pela formação obtida no curso de licenciatura em Artes Visuais contemplar artes
plásticas e minimamente a musicalidade; b) falta de capacitação para o ensino de
música dipsonibilizado pela Coordenadoria Regional de Educação de Canoinhas,
vinculada à Secretaria de Educação do estado de Santa Catarina;

c) espaços

impróprios para as aulas de Artes com ênfase em mudicalidade; d)

falta de

instrumentos musicais; e) não possuir habildade para tocar instrumentos musicais; e.
f) não possuir afinidades com o tema musicalidade.
A partir do estudo presente, denota-se necessário buscar cursos de
capacitação a partir da linguagem música que enfatizem a musicalidade e as práticas
em sala de aula por meio de parceria com a Secretaria de Educação tanto municipal,
quanto estadual, considerando não somente a importância do ensino de música, mas
também da Lei Federal n.º 11.769, de 18 de agosto de 2008, que deve ser cumprida
e para tal os professores salientaram muitas dificuldades. Dessa forma o presente
estudo fica aberto para estudantes que se sintam atraídos pelo tema, também para
ver se essa situação foi revertida.
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ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DOS CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS DA
EDUCAÇÃO DO CAMPO NAS COMUNIDADES RURAIS DE FELIPE SCHMIDT E
FARTURA DE BAIXO – CANOINHAS-SC
Daniela Leandro 39
Rosimari de Fatima Cubas Blaka40
Letícia Paludo Vargas41
RESUMO
A Educação do Campo possibilita o desenvolvimento do ensino-aprendizagem,
utilizando os diferentes contextos escolares e da comunidade. Integra as
metodologias de ensino de forma interdisciplinar de acordo com a realidade dos
alunos. O presente artigo objetiva analisar a utilização das práticas educativas
desenvolvidas na Educação do Campo, abrangendo as comunidades escolares da
EBM Benedito Therezio de Carvalho e GEM Menino Jesus, localizadas no meio rural
do município de Canoinhas-SC. A pesquisa bibliográfica e documental sobre o tema,
culminou na apresentação descritiva e aplicação de pesquisa de campo, com
abordagem qualitativa e quantitativa. Para a coleta de dados foram aplicados
questionários e entrevistas com pais de alunos e ex-alunos, gestores, professores e
alunos totalizando em 91 (noventa e uma) pessoas. Foram analisados os documentos
organizados pelo Programa Interdisciplinar de Educação do Campo, gerenciado pela
rede municipal de ensino de Canoinhas, com mais de uma década de
desenvolvimento. O estudo demonstrou as práticas pedagógicas desenvolvidas pelas
escolas e utilizadas pelos moradores das comunidades e, mediante os resultados das
pesquisas, foi possível compreender que a Educação do Campo se consolida na
importância do compartilhamento de saberes, promovendo a troca de práticas
pedagógicas entre escola e comunidade.
Dessa forma os conhecimentos das
escolas do campo, devem se integrar aos conhecimentos culturais, éticos, estéticos,
sociais, econômicos, técnicos e de valores humanos e ambientais existentes nas
comunidades escolares e locais.
Palavras-chave: Educação do Campo. Comunidade escolar. Conhecimentos
pedagógicos.
ABSTRACT
Rural Education enables the development of teaching and learning, using different
school and community contexts. Integrates teaching methodologies in an
interdisciplinary way according to the students' reality. This article aims to analyze the
use of educational practices developed in Rural Education, covering the school
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communities of EBM Benedito Therezio de Carvalho and GEM Menino Jesus, located
in the rural area of the municipality of Canoinhas-SC. The bibliographical and
documentary research on the theme, culminated in the descriptive presentation and
application of field research, with a qualitative and quantitative approach. For data
collection, questionnaires and interviews with parents of students and former students,
managers, teachers and students were applied, totaling 91 (ninety-one) people. The
documents organized by the Programa Interdisciplinar de Educação do Campo,
managed by the municipal education network of Canoinhas, with more than a decade
of development, were analyzed. The study demonstrated the pedagogical practices
developed by the schools and used by the residents of the communities and, through
the results of the research, it was possible to understand that the Education of the
Countryside is consolidated in the importance of the sharing of knowledge, promoting
the exchange of pedagogical practices between school and community. Thus, the
knowledge of rural schools must be integrated with cultural, ethical, aesthetic, social,
economic, technical and human and environmental values existing in school and local
communities.
Keywords: Rural Education. School community. Pedagogical knowledge.
INTRODUÇÃO
O processo de ensino-aprendizagem desenvolvido e construído na Educação
do Campo, abre possibilidades para que as práticas pedagógicas ultrapassem os
limites da escola e interajam com os espaços geográficos da comunidade local, numa
abrangência cultural, social, educacional, associando a formação integral dos sujeitos
que vivem no campo.
O presente artigo é resultado da pesquisa relacionada a utilização dos Trabalho
de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Licenciatura em Pedagogia da
Universidade do Contestado - UnC Campus Canoinhas-SC. O estudo desenvolveuse na Escola Básica Municipal (EBM) Benedito Therezio de Carvalho localizada no
Distrito de Felipe Schmidt, e no Grupo Escolar Municipal (GEM) Menino Jesus
localizado Fartura de Baixo, ambas unidades escolares situadas no meio rural do
município de Canoinhas. As referidas escolas estão contextualizadas e integradas na
modalidade de ensino de Educação do Campo, e elaboram seus planos e currículos
escolares, observando em seu contexto social, econômico e educacional, trabalhando
nos diversos aspectos do ensino-aprendizagem: culturais, políticos e econômicos,
buscando integrar práticas pedagógicas direcionadas para as teorias da Educação do
Campo.
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Para a elaboração do currículo escolar, são consideradas as exigências legais
do sistema educacional de ensino, bem como as necessidades, soluções e
possibilidades da comunidade escolar. Dentro dessa perspectiva, são duas as
características fundamentais que devem ser consideradas, definidas por Libâneo
(2004). Em primeiro, a elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola e
as legislações que embasam a organização do currículo, métodos de ensino,
conteúdos, clima organizacional, entre outros fatores referentes à instituição escolar.
O segundo ponto a ser observado são as diretrizes norteadoras para efetivar as ações
educacionais de ensino-aprendizagem, além de definir, estabelecer e criar objetivos,
procedimentos, instrumentos, modo de agir, estruturas, hábitos e valores sugerindo a
própria cultura escolar.
A educação do campo, fundamentada na resolução do CNE/CEB n° 4 de julho
de 2010, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais, integra-se a cada
etapa da educação básica como modalidades de ensino, amparada no capítulo II, Art
27. O currículo da Educação do Campo deve estar integrado aos contextos e práticas
proporcionais à vivência dos alunos.
Para melhor compreender a integração da Educação do Campo com as
vivências da comunidade escolar e local, buscou-se avaliar de que forma os
conhecimentos pedagógicos integrados ao currículo escolar estão sendo utilizados
nas comunidades rurais pesquisadas.
O estudo teve embasamento em referenciais teóricos direcionados aos
contextos da Educação do Campo a nível nacional, estadual e municipal; verificando
as práticas educativas realizadas na Educação do Campo e os resultados
pedagógicos nas comunidades em questão. Mediante análise dos resultados obtidos
na pesquisa de campo com professores, alunos e comunidades adjacentes, foi
possível propor alternativas para ampliar os conhecimentos educacionais nas escolas
e nas comunidades que se integram a Educação do Campo.
Além disso, tomou-se como base a longa e profícua experiência de implantação
e desenvolvimento do Programa Interdisciplinar de Educação do Campo proposto pela
rede municipal de ensino de Canoinhas, desde 2005. Criado para atender as
necessidades educacionais formais das comunidades rurais, torna-se relevante,
demonstrar os avanços e os desafios do processo educacional da Educação do
Campo em Canoinhas, destacando os conhecimentos adquiridos na escola e
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replicados nas comunidades. Justifica-se ainda, e principalmente devido ao propósito
de apresentar as relações existentes entre as práticas pedagógicas da Educação do
Campo e os conhecimentos curriculares desenvolvidos nas escolas, a partir da
concepção pedagógica do referido Programa.
Na sociedade contemporânea, a conjuntura brasileira dispõe de avanços
significativos por meio da luta dos movimentos dos trabalhadores e trabalhadoras do
campo, voltadas à introdução de cursos e práticas pedagógicas específicas para
atender as reais necessidades da comunidade do campo, sendo assim, tornou-se
significativo entender se a Educação do Campo, por meio de suas propostas
pedagógicas, possui subsídios importantes para auxiliar ou modificar de modo
extensivo as comunidades locais, privilegiando os aspectos sociais, educacionais,
ambientais

e

consequentemente

com

proposições

ações

inovadoras

e

empreendedoras.
CONTEXTOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO: AVANÇOS E DESAFIOS
A Educação do Campo surgiu na medida em que percebeu a evasão da
população do campo para as cidades. De modo geral, a educação no campo atribui
um papel muito significativo na qualidade de vida das pessoas. Segundo Arroyo
(2012), Educação do Campo objetiva contribuir e eliminar as migrações para a cidade,
promovendo o conhecimento no campo, estimulando e incentivando as pessoas à
continuarem no campo e promovendo a atualização e facilitando a vida na área rural.
A Resolução nº 01/2002 (BRASIL, 2002) ressalta que os sujeitos que vivem no
campo constroem suas experiências, identidades e memórias nos contextos onde
vivem e nas relações que estabelecem. No art. 2º, § único, tem-se:
A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões
inerentes à sua realidade, ancorando-se na 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 exigidas por essas questões à qualidade
social da vida coletiva no país (BRASIL, 2002, p. 45).

As escolas do campo também vêm sendo remodeladas a partir do momento
em que o condicionamento dos movimentos sociais assumiram o seu papel na
identidade da escola do campo, garantindo e preservando a sua integridade e o seu
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desenvolvimento tanto no âmbito educacional, a qual deve ter espaço garantido no
cotidiano escolar devido a seus inúmeros benefícios.
O processo educacional das escolas do campo apresenta múltiplas intenções,
as quais vão além da escrita e da leitura. São processos que precisam ser ensinados
e estimulados de forma diferenciada. Sabe-se que o potencial deste indivíduo deve
ser desenvolvido, observando seu perfil e aplicando procedimentos adequados de
ensino e de estimulação com o objetivo de propiciar esse desenvolvimento.
O documento de Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas
do Campo (2001) estabelece orientações que norteiam o trabalho realizado nessas
escolas:
Dentre elas o reconhecimento e a valorização da diversidade dos povos do
campo, a formação diferenciada dos professores, a possibilidade de
diferentes formas de organização da escola, a adequação dos conteúdos às
peculiaridades locais, o uso de práticas pedagógicas contextualizadas, a
gestão democrática, a consideração os tempos pedagógicos diferenciados, a
promoção, através da escola, do desenvolvimento sustentável e do acesso
aos bens econômicos, sociais e culturais (HENRIQUES, 2007, p. 17).

Para compreender a origem da Educação do Campo, deve-se refletir seu
conceito de surgimento, a partir das demandas dos movimentos camponeses para a
construção de uma política pública educacional para os assentamentos da Reforma
Agrária. Para Molina (2006, p. 29):
[...] a educação na reforma agrária é parte da Educação do Campo,
compreendida como um processo em construção que contempla sua lógica
que pensa a educação como parte essencial para o desenvolvimento do
campo.

Para corroborar com o desenvolvimento do campo, o Estado criou políticas
públicas com enfoque para a Educação do Campo, sendo a resolução CNE/CEB nº
4, de julho de 2010, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a
educação básica, e institui a educação do Campo como modalidade específica, em
seu artigo 27, se configurando como marco importante para a educação.
A cada etapa da Educação Básica pode corresponder uma ou mais das
modalidades de ensino: Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial,
Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo, Educação Escolar
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Indígena, Educação a Distância e Educação Escolar Quilombola (BRASIL, 2010, p.
09).
O Art. 28 da LDB/1996 possibilita e orienta os sistemas de ensino a observarem
o seu território e a existência de populações que residem no campo, promovendo as
adaptações necessárias à sua adequação e às peculiaridades da vida rural e de cada
região, especialmente no que diz respeito a: I - conteúdos curriculares e metodologias
apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural; II organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do
ciclo agrícola e às condições climáticas; e III - adequação à natureza do trabalho na
zona rural (BRASIL, 1996).
As políticas públicas federais da Educação do Campo demonstram avanços
com legislações próprias que validam as possibilidades de inserção de programas e
projetos próprios nos estados e nos municípios brasileiros, como observa-se no
quadro 1, a seguir.
Quadro 1 – Políticas Públicas de Educação do Campo
ANO
LEI / DECRETO

ESPECIFICIDADE DA LEI

1988

Constituição Federal –(CF)
de 5 de outubro de 1988

Constituição Federal com direitos: Art. 1º A República
Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I
- a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa
humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa; e V - o pluralismo político.

1996

LDB – 9394/96 20 de
dezembro de 1996

Lei de diretrizes de Bases da Educação Nacional (Art. 28)

2002

Resolução CNE/CEB n° 1
de 3 de abril de 2002

Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas
Escolas do Campo.

2008

Resolução CNE/CEB nº 2
de 28 de abril de 2008

Universalização do acesso da permanência do sucesso
escolar com a qualidade em todo o nível da educação
básica.

2010

Resolução CNE/CEB n° 4
de julho de 2010

Firma-se definitivamente na educação brasileira como
MODALIDADE DE ENSINO, de Educação do Campo que
possibilita a criação na área pedagógica, como também na
área de programas e políticas educacionais.

2010

Decreto n° 7. 352 de 4 de
novembro de 2010.

Dispõe sobre as políticas da Educação do Campo e o
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
(PRONERA)

Plano Nacional de Educação (PNE) Metas que abrangem
a Educação do Campo: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,14,
15 e 18)
Fonte: Caderno-Política de Educação do Campo/ SED/SC (2018).
2014

Lei n° 13.005 de 25 de
junho de 2014.
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Já no Estado de Santa Catarina, a atualização da Proposta Curricular de Santa
Catarina (PCSC) buscou, junto aos profissionais da educação, repensar sobre os
pressupostos teórico-metodológicos das versões anteriores da proposta (1991, 1998,
2005), especificando quem são os alunos da educação básica, incluindo os
estudantes do meio rural que, até então, não haviam recebido um foco especial nas
descrições dos documentos existentes. No documento elaborado, se enfatiza que:
A formação inicial e continuada do professor necessita estar em consonância
com a proposta de Educação do Campo, com estudos que respeitem a
diversidade e o efetivo protagonismo dos sujeitos do campo na construção
da qualidade individual e coletiva priorizando professores das comunidades
do campo (SANTA CATARINA, 2014, p. 78)

Embora a escola se encontre num contexto social de transição nos diferentes
aspectos, é evidente a afirmação de que sua função social é a de sistematização do
conhecimento, entre outros pontos a serem considerados na formação do homem que
vive no campo. Sendo assim, sente-se a necessidade de metodologias que busquem
concretizar seu trabalho mais eficiente, vinculado a novos paradigmas.
Após o fortalecimento da proposta de trabalho educacional nas escolas do
campo, em 2016, por meio da portaria nº 43, de 23 de novembro de 2015, foi instituído
o Núcleo de Educação do Campo (NEC), o qual era constituído por profissionais da
Secretaria de Estado da Educação (SED), instituições governamentais e não
governamentais que atuam, direta ou indiretamente, junto ao público e temática da
Educação do Campo.
Em alinhamento com a Proposta Curricular/SC e com a legislação que dá
sustentação às políticas públicas para a Educação do Campo, o (NEC) tem como
função formular, disseminar e orientar a implementação de diretrizes, programas e
políticas públicas de Educação do Campo na educação básica e profissional do
Estado.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa foi desenvolvida com o propósito de verificar a atuação das práticas
educativas desenvolvidas na Educação do Campo, integrando as comunidades
escolares da EBM Benedito Therezio de Carvalho e do GEM Menino Jesus,
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abrangendo um estudo bibliográfico e documental relacionados as temáticas da
Educação do Campo, possibilitando compreender a organização do trabalho prático e
a participação dos pais e da comunidade no meio escolar.
Durante o percurso da pesquisa seguiram as abordagens: exploratória que
procurou desenvolver uma visão geral sobre a temática abordada; descritiva que
relata e retrata o contexto pedagógico e a infraestrutura escolar e; explicativa para
abordar os resultados obtidos. Para a coleta de dados foram utilizados referenciais
teóricos bibliográficos, onde foi realizado um levantamento acerca da temática;
documental,

buscando

informações

e

dados

relacionados

aos

processos

organizacionais da educação básica e do campo, bem como a realidade
organizacional e de atendimento da escola e comunidade e; a pesquisa de campo,
investigou o que ocorre nos contextos locais de estudo, observando se as práticas
pedagógicas desenvolvidas na escola estão sendo utilizadas como modelo ou novas
alternativas nas residências dos alunos.
A abordagem metodológica desenvolvida durante a pesquisa, privilegiou os
aspectos qualitativos. Dessa forma observa-se a realidade do contexto pesquisado
que nem sempre podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e
explicação da dinâmica das relações sociais. Para Minayo (2001), esse tipo de
pesquisa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças,
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de
variáveis.
As pesquisas sobre ideologias, bem como aquelas que se propõem a uma
análise das diversas posições acerca de um problema, também costumam ser
desenvolvidas mediante a utilização de fontes bibliográficas. Por isso, utilizou-se a
pesquisa bibliográfica, pois segundo Lakatos e Marconi (1992, p.44):
A pesquisa bibliográfica permite compreender que, se de um lado a resolução
de um problema pode ser obtida através dela, por outro, tanto a pesquisa de
laboratório quanto à de campo (documentação direta) exigem, como
premissa, o levantamento do estudo da questão que se propõe a analisar e
solucionar. A pesquisa bibliográfica pode, portanto, ser considerada também
como o primeiro passo de toda pesquisa científica.
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Por isso, foi realizada uma triagem para estabelecer o plano de leitura do tema
proposto, que ocorreu de forma analítica e sistemática servindo de fundamentação
teórica para este estudo.
Na sequência, foi realizada a pesquisa de campo mediante a aplicação de
questionários com questões objetivas e descritivas, para professores, alunos e
membros da comunidade. Utilizando-se ainda de entrevistas com os pais dos alunos.
A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora do curso de graduação em
Pedagogia da UnC, previamente orientada pela professora e orientadora da pesquisa.
Nesta fase da pesquisa foram utilizados como instrumentos, questionários, mediante
assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido envolvendo todos os
sujeitos pesquisados.
Para entrevistar os atores da pesquisa, foram aplicados questionários nas
escolas referenciadas das comunidades de Felipe Schmidt (59 entrevistados) e
Fartura de Baixo (32 entrevistados), atingindo o número total de 91 participantes, entre
gestores escolares, professores, alunos e pais das comunidades, conforme
apresentado no Quadro 2, na sequência.
Quadro 2 – Número de participantes por comunidade
Escola
Localidade
Perfil
Aluno
EBM Benedito
Felipe Schimdt
Membro da comunidade
Therezio de Carvalho
Professor
Aluno
GEM Menino Jesus
Fartura de Baixo Membro da comunidade
Professor
Total
Fonte: Elaborado pelas autoras (2020).

Nº de entrevistados
43
08
08
13
10
09
91

Além da pesquisa qualitativa, com a análise das falas dos entrevistados, optouse pelo estudo quantitativo, visto que se apresentam formas distintas de pesquisas,
que podem muitas vezes se complementarem, a partir da forma de abordagem do
problema e do objeto de estudo. Segundo Martinelli (1994). A abordagem quantitativa
quando não realizada de forma exclusiva, serve de fundamento e apoio para o
conhecimento produzido pela pesquisa qualitativa.
Mediante os resultados obtidos pelos instrumentos de pesquisa realizou-se
uma comparação entre os dois contextos escolares – EBM Benedito Therezio de
Carvalho e GEM Menino Jesus, que possuem o mesmo perfil de Escola do Campo,
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entretanto, contam com números de alunos, educadores, e atendimento dos níveis e
modalidades de ensino diferenciados.
A escolha dos participantes (para visitação e/ou questionário), foi realizada de
forma aleatória, considerando que nem todos os familiares das comunidades tinham
disponibilidade em participar da pesquisa. A partir da análise, foram destacadas
algumas temáticas para o desenvolvimento de uma proposta de material específico
para a comunidade, com atividades e sugestões que contemplaram alguns aspectos
e problemáticas da região em que as escolas e as comunidades estão inseridas.
Durante a pesquisa, foram realizadas entrevistas com pais dos alunos, que
tiveram como principal objetivo a coleta de dados e análise da vida em comunidade,
resultando em um levantamento sobre as principais situações, características e
realidades das propriedades rurais e do meio em que as famílias estão inseridas.
A pesquisa foi submetida para o Comitê de Ética, pela Plataforma Brasil, e teve
aprovação sob parecer número CAAE 26521219.5.0000.0117, devidamente
cadastrada e avaliada pela Comissão responsável com Termo de avaliação positivo,
de acordo com o parecer consubstanciado do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP). O
CEP da UnC (CEPUnC) está regulamentado pela resolução UNC-CONSUN 17/2012,
e é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as
pesquisas que envolvem seres humanos, estabelecido nas diversas diretrizes éticas
internacionais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A participação das diferentes comunidades vinculadas a EBM Benedito
Therezio de Carvalho, as que tiveram maior percentual de entrevistados foram as
seguintes: Felipe Schmidt (29%), Valinhos (20%) e Lajeado (19%), seguidas de
Campo das Moças, Erval Bonito, Paciência dos Neves e Canoinhas, totalizando 32%.
Já com relação às comunidades vinculadas à GEM Menino Jesus, o maior
número de entrevistados foi da Comunidade e Fartura de Baixo (34%), seguida de
Fartura do Meio (28%) e Fartura de Cima (18%). As demais (Felipe Schmidt e Campo
das Moças) representam 20% do total.
É importante esclarecer que a composição destas comunidades escolares
integradas às escolas pesquisadas ocorreu através do processo de municipalização
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de e nucleação do ensino, buscando reduzir o número de escolas rurais e organizando
as turmas em idade/série. De acordo com a pesquisa de Blaka e Vargas (2019), a
municipalização do ensino foi organizada entre o Governo de SC, que celebrou
convênio e parceria entre a Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina e
Municípios, conforme Decreto nº 2.344 de 21 outubro de 1997. E posteriormente, o
Município de Canoinhas realizou o processo de Nucleação para organizar por polos
educacionais, integrando Escolas Rurais Municipais, amparado pelo Decreto nº 031
de 16 de março de 1998.
Um dos enfoques da pesquisa relaciona-se ao conhecimento a respeito do
trabalho pedagógico que se realiza na Educação do Campo. Grande parte dos
entrevistados, ou seja 92% do total das 91 pessoas que responderam à pesquisa,
assinalaram positivamente que possuem conhecimento das estratégias de ensino nas
escolas do campo. Os dados demonstram que o conhecimento sobre a temática é
relevante e representativo para as comunidades, já que foram entrevistados pais,
alunos e professores. Os demais respondentes (8%) não se opinaram em relação ao
conhecimento. Esse fato pode ser devido ao curto tempo de permanência na escola,
por parte de alguns professores, que ainda, não têm conhecimento suficiente sobre a
organização curricular desenvolvida nesses contextos. Geralmente são servidores
admitidos em caráter temporário (ACT), que anualmente alteram seu local de trabalho,
devido às classificações realizadas pelos processos seletivos da rede municipal de
ensino.
A qualidade do trabalho docente depende também da interação entre a escola
e a comunidade como salienta Caldart (2012), ao se referir aos projetos da sociedade
e a interação com as políticas públicas que devem estar ligados à formação humana.
A organização curricular da escola do campo deve contemplar os objetivos, as
questões do trabalho, da cultura local e regional, entre os demais costumes da
comunidade. Por isso, o professor deve buscar esses conhecimentos do contexto
social para planejar e desenvolver as atividades pedagógicas, estimulando o interesse
e a participação dos alunos.
A modalidade de ensino da Educação do Campo tem como proposta tornar e
realizar a formação integral do aluno, desenvolvendo diferentes aprendizagens numa
visão pedagógica de ecoformação, voltada para a formação e valorização ambiental
e humana, respeitando a natureza em todos os seus aspectos. Para definir mais
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especificamente a proposta do que a ecoformação pode contribuir para a Educação
do Campo, Suanno (2014) explica que:
Ecoformar é buscar promover, construir a educação para o desenvolvimento
sustentável associada a uma educação da solidariedade, do compromisso
com o planeta e todos seus habitantes. Desenvolvendo uma educação
ambiental, também atenta aos direitos humanos e à paz. Uma educação que
promova interações entre o ambiente, progresso social e o desenvolvimento
econômico. Isto implica pensar a preservação da vida e prover adequadas
condições para todos, a criação de um ambiente saudável, acolhedor e
preservado. Supõe-se um trabalho educativo pautado nas inter-relações,
objetivando, ao mesmo tempo, o alcance de três objetivos: o desenvolvimento
econômico, o progresso social e a proteção ambiental para todos os seres
vivos e o desenvolvimento da humanidade (SUANNO, 2014, p.175).

Diante da concepção apresentada por Suanno (2014), entende-se que a
Ecoformação traz em seu contexto a interação com o meio ambiente, fazendo emergir
esse conhecimento necessário para a formação integral do ser humano.
Observa-se ainda que o conhecimento da Educação do Campo é decisivo para
o andamento das atividades nas escolas rurais, já que aborda o desenvolvimento
humano em prol do meio ambiente. Destaca-se ainda que nesse meio, o educando
pode vir a utilizar os ensinamentos no seu dia a dia fora do ambiente escolar, fazendo
com que utilize os conhecimentos adquiridos na escola para a vida no campo de forma
mais digna, além de pensar na possibilidade de permanecer em seu ambiente de
origem, pois o contexto escolar pode contribuir para sua formação como indivíduo,
com uma aprendizagem que objetiva a valorização e o respeito ao campo de forma
produtiva.
Quando questionados a respeito da avaliação do processo e ensinoaprendizagem na Educação do Campo, tanto a EBM Benedito Therezio de Carvalho,
quanto a GEM Menino Jesus os resultados foram positivos, já que o processo ocorre
conforme o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola. No Projeto, está descrito
que as aulas são desenvolvidas pelos professores das disciplinas com o auxílio do
instrutor agrícola que realiza as intervenções junto às turmas, de acordo com planilha
de atividades e plano de ação de cada escola. Além disso, são trabalhados projetos
pelos alunos no contra turno, auxiliados por professores e pelo instrutor agrícola.
A Figura 1, abaixo, demonstra os resultados do questionamento sobre
aprendizagem da Educação do Campo nas duas escolas. Observa-se que em ambas,
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os resultados foram satisfatórios, já que no conjunto de respostas, as declarações de
que a aprendizagem é “ótima” e “boa” tiveram os maiores percentuais.
Esse fato descreve que a perspectiva avaliativa, aponta para um espaço de
oportunidade de acompanhamento durante o processo educativo. Portanto, a
avaliação deve objetivar o contínuo processo de aperfeiçoamento educacional,
buscando melhorias e retomadas metodológicas diante das dificuldades encontradas
no ensino e na aprendizagem.
Figura 1 – Avaliação da aprendizagem na Educação do Campo

Fonte: elaborada pelas autoras (2020).

A partir da avaliação, e também das entrevistas, nota-se que os estudantes e
professores estão satisfeitos com o que estão aprendendo em sala de aula e nas aulas
do contra turno. Sob este olhar, a concepção de avaliação é apresentada com o
sentido de acompanhamento e verificação de como estão sendo aplicado os
conhecimentos para o estudante naquele momento, visto que a análise do
desempenho contribui para que sejam reconhecidos os níveis cognitivos de
conhecimento em que se encontra e se os objetivos foram ou não atingidos, podendo
ou não contribuir para uma possível mudança. Além disso, deve ser levado em
consideração

a

possibilidade

de

elaborar ferramentas de

avaliação

para

implementação de possíveis melhorias nos conteúdos e posterior aprendizado dos
estudantes.
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Com relação às ações educacionais, 83% dos entrevistados da EBM Benedito
Therezio de Carvalho destacam que os conhecimentos escolares são utilizados na
comunidade, especialmente em função dos alunos utilizarem as ideias das práticas
realizadas nas escolas em suas casas. Já na GEM Menino Jesus, o percentual de
respostas afirmativas foi de 75%.
A partir as respostas positivas dos entrevistados, observa-se que as ações
educacionais possibilitam novos conhecimentos e habilidades que podem ser úteis no
cotidiano da família. Os demais entrevistados não opinaram sobre o questionamento
apresentado.
Pode-se observar ainda que as ações educacionais vêm ganhando espaço e
construindo uma aprendizagem significativa, mas que ainda tem um longo caminho a
percorrer. A ampliação dos conhecimentos que acontecem através da escola ainda
necessita de adequações curriculares e profissionais, além da adequação do perfil
dos profissionais para trabalhar com essa realidade. Como ponto negativo, alguns
aspectos dos programas voltados para a educação no campo deixam a desejar
quando se trata da metodologia de ensino aplicada que, muitas vezes, não dialoga
plenamente com a realidade rural brasileira.
Segundo Carvalho (2006), a difusão do conhecimento consiste na prática da
transferência do conhecimento, podendo ser pela contratação de pessoas, pelas
conversas informais e não programadas, ou por reuniões e ações estruturadas que
possibilitam a mobilidade do conhecimento pela organização. Diante da análise do
autor, destaca-se que a ampliação de conhecimentos acontece entre as comunidades,
podendo passar o conhecimento adquirido na escola ou comunidade, melhorando
suas produções em suas propriedades.
Foram questionadas quais ações os entrevistados conhecem ou já ouviram
falar, a partir do que é desenvolvido nas escolas. No questionamento foi oportunizada
a marcação com múltiplas escolhas. As temáticas abordadas são descritas no Quadro
3, a seguir, em ordem decrescente.
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Quadro 3 – Conhecimento das ações de ampliação de conhecimentos realizadas nas escolas
EBM Benedito Therezio
GEM Menino Jesus
Ações de ampliação de conhecimentos
de Carvalho
(32 entrevistados)
na escola
(59 entrevistados)
Cultivo de Horta escolar

93,2%

100%

81,4%

56,3%

Cultivo de plantas medicinais

67,8%

62,5%

Construção de cisterna

64,4%

46,9%

61%

56,3%

Coleta de solo

57,6%

28,1%

Cultivo e manejo de pomar

54,2%

15,6%

Construção de biocompositor

49,2%

62,5%

25,4%

15,6%

Cultivo de mudas de flores e organização
dos jardins

Construção de compostagem e minhocário

Mapeamento, Reflorestamento e proteção
de nascentes e mata ciliar
Fonte: Elaborado pelas autoras (2020).

Diante das respostas apresentadas pelos colaboradores, percebe-se
nitidamente que todos têm conhecimentos das ações realizadas nas escolas. As
respostas tiveram uma variável entre os alunos e membros das comunidades e
professores, onde a maioria respondeu que tem conhecimento de todos os itens
citados, porém tendo como melhor resultado em ambas as escolas e comunidades, o
cultivo da horta escolar, e tendo como menor resultado o mapeamento,
reflorestamento e proteção de nascentes e mata ciliar. Neste item, observa-se que há
necessidade de reorganizar o planejamento curricular e atender as orientações do
Programa Interdisciplinar de Educação do Campo, que preconiza o desenvolvimento
em seu eixo norteador as questões relacionadas ao sistema agrossilvipastoril.
Em uma proposta voltada para as práticas ambientais, o aproveitamento da
temática do mapeamento, reflorestamento e proteção de nascentes e mata ciliar,
fomenta a indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa e a extensão, buscando
ações de parceiros externos e da comunidade local, aliando a teoria com a prática.
Esse fato faz com que os alunos sintam-se realmente motivados a estudar e dar
continuidade aos estudos, se aperfeiçoando cada vez mais para fazer parte do
exigente mundo do trabalho, com o objetivo de realização pessoal e profissional com
possibilidades de um futuro promissor.
No que diz respeito à infraestrutura escolar para o trabalho com atividades
práticas, orientadas pelos instrutores agrícolas das escolas, todos os entrevistados
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responderam que há horta escolar em ambas, contabilizando em 100%. Os outros
itens foram citados, tais como: organização de compostagem, abrigo de mudas de
plantas, existência de jardim, existência de cisterna (captador de água da chuva),
processo de irrigação na horta escolar, cultivo de plantas medicinais e organização de
pomar (esse último, exceto no GEM Menino Jesus – localizado na Fartura de Baixo,
que não possui). Os dados podem ser observados no Quadro 4, a seguir, em ordem
decrescente.
Quadro 4 – Infraestrutura escolar para o trabalho com atividades técnicas
EBM Benedito Therezio de
Presença/ausência na Escola
Carvalho
(59 entrevistados)
Horta escolar
100%
Compostagem
98,3%
Abrigo de mudas
94,9%
Jardim
94,9%
Cisterna
94,9%
Irrigação na horta
93,2%
Cultivo de plantas medicinais
84,7%
Pomar
71,2%
Fonte: Elaborado pelas autoras (2020).

GEM Menino Jesus
(32 participantes)
100%
78,1%
81,3%
78,1%
75,0%
62,5%
71,9%
0,00%

Segundo Blaka e Vargas (2019), há muito que pode ser feito na educação para
a população do meio rural, já que na pesquisa se demonstra a necessidade de ações
buscando parcerias para proporcionar continuidade de escolarização à população do
campo, pois os alunos demonstram interesse na área agrícola e valorizam o lugar
onde vivem.
Diante desta colocação, com a prioridade para a educação no meio rural, os
indivíduos que vivem no campo podem ser mais valorizados. Em Canoinhas, por
exemplo, por se tratar de um município com características rurais, com a produção
agropecuária representando grande influência na economia e desenvolvimento
econômico, a valorização dos produtores rurais e dos jovens filhos de agricultores, é
um dos pontos-chave para a melhoria no contexto educacional.
Com relação aos conteúdos trabalhados nas disciplinas curriculares, 100% dos
entrevistados confirmaram que são contextualizados com as temáticas do campo.
Nesse quesito, foi comprovado por professores, estudantes e comunidade a
efetividade das atividades pedagógicas realizadas na escola de forma interdisciplinar,
conforme previsto no PPP das escolas.
302
Pesquisa em educação sob o olhar do curso de pedagogia/PARFOR (ISBN: 978-65-991601-6-5)

Corroborando com essa ideia, Blaka e Vargas (2019), abordam que a utilização
das práticas pedagógicas é importante na Educação do Campo, pois podem ser
trabalhadas em todas as disciplinas juntamente com o professor. Além disso, as
atividades pedagógicas do campo proporcionam a participação da comunidade
escolar e local, pois incluem os profissionais da educação, alunos e comunidade. O
programa desperta interesse na comunidade por se tratar de conteúdos relevantes da
realidade rural, até mesmo envolvendo questões culturais.
Com relação às possíveis melhorias no ensino da Educação do Campo,
especialmente para que sejam levadas à comunidade, os colaboradores sugeriram as
questões elencadas no quadro 5, apresentado na sequência.
Quadro 5 – Sugestões de possíveis melhorias no ensino da educação do campo
Colaborador 1
Mais aulas práticas;
Solicitar palestras e cursos relacionados a Educação do Campo, entre outras
Colaborador 2
atividades contextualizadas com o meio rural;
Colaborador 3
Maior participação dos alunos nas aulas práticas;
Possibilidade de mais cursos com profissionais técnicos da localidade, pois
Colaborador 4
assim teremos mais consciência que a Educação do Campo é muito
importante para nosso futuro;
Colaborador 5
Mais recursos para aumentar a horta e demais espaços externos da escola.
Fonte: Pesquisadora (2020).

Seguindo as sugestões oferecidas pelos colaboradores, pode-se observar que
muitos necessitam de melhorias no processo de ensinar e aprender. Sendo assim,
destaca-se que a troca de conhecimentos sempre estará presente, nas aulas
ministradas ou nas possibilidades que a comunidade solicita à escola. Entende-se que
a comunidade se faz presente e participa na unidade escolar, onde o envolvimento
das localidades já está ampliando os conhecimentos.
Foram identificados na pesquisa conhecimentos pedagógicos inerentes à
Educação do Campo entre pais e alunos das comunidades abrangentes. Por isso, a
pesquisa trouxe reflexões acerca da temática da Educação do Campo no município
de Canoinhas, propondo novas alternativas para que se possa efetivar novas práxis
em relação a modalidade de ensino.
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BREVE DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NAS COMUNIDADES DE FELIPE
SCHMIDT E FARTURA DE BAIXO
A partir das ações elencadas no tópico anterior, foi realizada uma visita
acompanhada de uma professora do 5º ano do Ensino Fundamental I, alunos e
instrutor agrícola da escola, com o objetivo de verificar se os conhecimentos técnicos
estavam sendo desenvolvidos também na comunidade. A visita pedagógica foi
realizada no dia 12 de novembro de 2019.
Durante a visita de estudos, foi realizada uma entrevista com o proprietário,
residente da localidade de Fartura de Baixo, com 44 anos, casado, possui duas filhas
que estudam no GEM Menino Jesus, a mesma escola na qual frequentou no ensino
fundamental I (1º ao 5º ano).
Foram realizados diversos questionamentos durante a entrevista, um deles foi
com relação ao plantio das culturas na propriedade, e a resposta foi a seguinte: “Na
minha propriedade eu tenho plantação de morango, pepino, produzimos erva-mate,
as quais eu vendo na cidade e para comunidades vizinhas”.
Em adição, no que se refere aos conhecimentos para a realização das
atividades agrícolas da propriedade, o entrevistado reitera que: “Muitas aprendizagens
foram adquiridas na escola quando ainda, estudava, bem como, com amigos de
localidades vizinhas que me ajudaram e explicaram sobre o manuseio e cuidado das
plantações”.
O entrevistado acrescenta que as filhas, que frequentam o GEM Menino Jesus,
contribuem com informações adquiridas com a professora e o instrutor agrícola da
escola. Salientou ainda que os alunos possuem aulas práticas e que auxiliam com
ideias e inovações. Também relatou que a Escola já proporciona cursos de práticas
agrícolas, em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de
Santa Catarina (Epagri) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e
convidam os pais a participar. Desta forma a escola está contribuindo com a formação
das pessoas que vivem no campo, proporcionando atividades agrícolas e mostrando
as inovações de cultivos e cuidados com o solo.
O entrevistado recorda que: “Aprendi a fazer um defensivo caseiro que minha
filha me ensinou. Ela aprendeu em aula realizada com aulas práticas com o instrutor
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agrícola para acabar com as pragas das hortas e demais plantas atacadas, além de
que esse defensivo não faz mal à saúde, funciona bem e está dando certo”.
Durante a visita na propriedade, os alunos tiveram contato as culturas
produzidas na propriedade, além de receberem explicações pelo proprietário sobre as
práticas da agricultura. O mesmo ressaltou da importância de aprender na escola, na
comunidade e compartilhar o conhecimento adquirido para quem está iniciando, pois
tudo o que ele tem hoje, aprendeu com a ajuda de conhecimentos transferidos entre
comunidade, vizinhos e escola [...].
A segunda visita na comunidade foi realizada no dia 18 de janeiro de 2020,
onde foi feita uma entrevista na propriedade de um casal, que tem cinco filhos, todos
com Educação Básica completa e foram estudantes da escola EBM Benedito Therezio
de Carvalho. Com relação a aprendizagem dos filhos, o entrevistado cita que: “quando
minha filha estava quase saindo da escola, aprendeu com o instrutor que estava
iniciando na escola algumas coisas como: modo de matar pestes sem agredir as
plantas e fazer mal a saúde, bem como, ela comprava mudas de verduras e plantava
em casa e ervas medicinais”.
Em relação às culturas produzidas, o entrevistado comenta que: “aqui nós
plantamos fumo, que é a base de nosso sustento”. Sobre os saberes em relação a
agricultura, o entrevistado descreveu que: “grande parte do meu conhecimento
aprendi com meus pais e vizinhos da comunidade”.
Ainda durante a visita em sua propriedade, o casal demonstrou como é
importante ensinar sobre o campo aos alunos, pois “hoje em dia, são poucos que
continuam a estudar na área para ajudar os pais nas propriedades”. Por isso,
considera que a escola, pais e até mesmo a comunidade incentivem os alunos a
continuar seus estudos, pois o futuro deles está ali no campo.
Os alunos visitaram os espaços agrícolas da propriedade da família, entre os
quais o cultivo de verduras, demonstrada na Figura 4, a seguir.
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Figura 04 – Plantação de verduras na propriedade na localidade de Felipe Schmidt

Fonte: acervo das autoras (2020).

De acordo com pesquisa junto a Secretaria Municipal de Educação de
Canoinhas – Coordenação do Programa Interdisciplinar de Educação do Campo, no
ano de 2007, todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, integrantes do Programa
de Educação do Campo, foram incentivadas e subsidiadas financeiramente a
construírem cisternas (captadores da água da chuva), utilizadas para irrigação nas
plantas, utilização para limpeza do pátio da escola e principalmente como fonte
didática para o ensino-aprendizagem de acordo com a matriz curricular dos níveis e
modalidades de ensino, trabalhando a temática água de forma interdisciplinar.
O enfoque da cisterna aqui destacado deve-se ao fato de que essa é uma das
ações que foi realizada em algumas propriedades da comunidade, a partir dos
conhecimentos dos estudantes em sala de aula e nas aulas práticas das escolas. Nas
propriedades as cisternas apresentam finalidades diversas, são elas: irrigação,
higienização das maquinas agrícolas, limpezas em geral da propriedade, entre outras
ações possíveis que podem ser utilizadas a água da chuva, economizando a água
potável.
As Escolas pesquisadas possuem cisternas instaladas e são utilizadas com fins
pedagógicos e também ambientais, como pode-se observa nas Figuras 05 e 06, na
sequência.
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Figuras 05 e 06 – Cisterna instalada na EBM Benedito Therezio de Carvalho e na GEM Menino Jesus

Fonte: acervo das autoras (2020).

Na sequência, são apresentadas as cisternas desenvolvidas nas propriedades
de Felipe Schmidt e Fartura de Baixo (Figuras 07 e 08). Essas ações possíveis de
serem replicadas nas propriedades da comunidade apresentam baixo custo financeiro
e possibilidade de reaproveitamento da água.
Figuras 07 e 08 – Cisterna instalada Casa do Agricultor de Felipe Schimdt e em Fatura de Baixo

Fonte: acervo das autoras (2020).

Como contribuição, a partir da observação realizada durante a pesquisa, o
quadro 6, na sequência, apresenta ações de possíveis melhorias nas escolas do
campo, a partir de ações pedagógicas que podem ser elaboradas.
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Quadro 6 – Sugestões de ações de melhorias que podem ser transformadas em atividades nas
escolas e nas comunidades do campo de forma pedagógica
Da escola para a comunidade
Da comunidade para a escola
- Conhecimentos científicos contribuem
- Valorização dos conhecimentos
significativamente para a vida dos alunos e da
estabelecidos no currículo escolar.
família.
- Conteúdos adaptados às necessidades reais dos - Conteúdos trabalhados na escola colocados
alunos.
em prática na vida do aluno.
- Os conhecimentos empíricos, devem ser
- A propagação de conhecimento contribui
reconhecidos e valorizados.
para a educação formal.
- A ecoformação deve se fazer na inter, na pluri e
- A propagação de conhecimentos contribui
na transdisciplinariedade.
para a ecoformação.
- Inclusão de ações de diretas nas escolas
- Disponibilidade da comunidade em auxiliar.
buscando parcerias.
- Integração e participação nas ações
- Investimentos, criatividade e satisfação.
educacionais.
- Compromisso na elaboração e execução de
- Participação da comunidade de forma
Projetos integrados.
colaborativa.
Fonte: acervo das autoras (2020).

A partir dos resultados da pesquisa, e também nas sugestões descritas no
Quadro 6 anteriormente, percebe-se que é possível ainda um maior envolvimento da
escola com a comunidade, especialmente porque as escolas do campo podem
contribuir com a comunidade reproduzindo e multiplicando os conhecimentos teóricos
e práticos, e vice-versa. A relação entre a escola e a comunidade é fator
preponderante para a qualidade do ensino e da aprendizagem. Dessa forma, os
professores podem atuar com os estudantes do meio rural de forma efetiva,
significativa e com qualidade educacional. Trata-se de um espaço privilegiado para
efetivar a formação integrada à pedagogia da ecoformação, que possibilita o
desenvolvimento de uma educação ambiental, atenta aos direitos humanos e à paz.
Uma educação que proporciona a possibilidade de interações entre o ambiente,
progresso social e o desenvolvimento econômico como salienta (SUANNO, 2014).
No contexto das escolas pesquisadas, observa-se que alguns pais já estão
buscando novas alternativas de renda, e nesse sentido, a escola está contribuindo no
fomento de novas ideias, estratégias de proteção dos recursos naturais trabalhados
interdisciplinarmente no currículo escolar, e desta forma, contribuindo para a melhoria
e permanência das famílias no campo com qualidade de vida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No âmbito da educação formal do campo, é preciso avançar. São muitas as
evidências, algumas das quais foram consideradas no presente artigo, que atestam o
domínio do urbano sobre o rural. A estrutura de escola, o material didático, a formação
dos professores, as políticas públicas de nucleação das escolas são alguns desses
aspectos.
Os avanços nas políticas enfrentam esses desafios ao reconhecer o campo
como um espaço sociocultural com características próprias, por isso, os educadores
precisam estar bem preparados para que, conjuntamente com a disponibilidade de
materiais didático-pedagógicos adequados, seja possível transformar a escola num
espaço democrático e de cidadania.
Os avanços obtidos devem-se muito à participação intensa de movimentos
sociais, especialmente os que surgiram nas décadas de 1980 e 1990. As lutas por
direitos sociais e econômicos foram, progressivamente, estendidas à educação.
A escola do campo precisa, em primeiro lugar, afirmar-se no espaço do campo.
Em continuidade, deve constituir-se em um espaço relevante para a reflexão e a
construção de conhecimentos articulados com as realidades dos alunos. É
fundamental pensar de uma forma propositiva tais realidades, bem como das
comunidades do campo e outras questões envolvendo a produção da sobrevivência
e a construção de projetos alternativos e sustentáveis.
A escola pode contribuir nesse processo na medida em que auxilia no
esclarecimento e desenvolvimento de conhecimentos das situações complexas que
determinam as relações que se estabelecem no campo. É importante destacar que a
formulação das políticas de ensino é um passo inicial. Esse passo já foi dado, pelo
menos em linhas gerais. O desafio é passar do plano da formulação para o
aprofundamento de experiências que não podem ser pontuadas por envolverem
relações que também são globais.
A contribuição de experiências positivas pode dar um suporte para qualificar as
pesquisas necessárias, avançar nas metodologias de ensino, na elaboração de
materiais adequados, na qualificação da infraestrutura, no desenvolvimento de hábitos
alimentares sadios, a partir da alimentação escolar produzida e adquirida na própria
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comunidade, e na formação de professores comprometidos com a Educação do
Campo.
A Educação do Campo está assegurada por legislações específicas,
direcionadas por políticas públicas que valorizam os espaços e as pessoas do campo.
Entretanto, ainda há necessidade de maior atenção pelas pessoas que vivem no
campo e no meio urbano, no sentido de valorizar as ações pedagógicas que estão
sendo trabalhadas nas escolas do campo, pois são desenvolvidas diariamente com
uma proposta de ensino contextualizada, justamente para ampliar as possibilidades
de melhorias e inovações para as pessoas que vivem no campo.
A missão da escola é ampliar os conhecimentos, tonando as atividades
curriculares vivas, com ações que podem ser colocadas em prática por todos. O
objetivo da Educação do Campo é levar e contextualizar os conhecimentos a todos
que vivem e tiram seus sustentos do campo, além disso, está imbricada com as
propostas e pedagógicas da ecoformação, trazendo em seu contexto a interação com
o meio ambiente, fazendo emergir esse conhecimento necessário para a formação
integral do ser humano, além dos muros da escola, perpassando as comunidades
locais.
No decorrer da pesquisa foi possível explorar as diferentes atuações que as
escolas realizam em conjunto com as comunidades, de acordo com os relatos e
demonstrações realizadas na práxis, a exemplo das instalações das cisternas, fonte
pedagógica que as escolas possuem e as famílias utilizam como modelos para suas
propriedades.
A política local da Educação do Campo de Canoinhas, representada pelo
Programa Interdisciplinar de Educação do Campo, está sendo efetiva a mais de uma
década. Entretanto, necessita de apoio e reorganização das ações, (infraestrutura
física, recursos financeiros, ações pedagógicas e administrativas) que devem ser
planejadas e consolidadas pelo conjunto de atores de políticas com diferentes
programas de formação profissional, valorização e atividades práticas.
A Educação do Campo se consolida no destaque da importância de
compartilhar os saberes, promovendo a troca das práticas pedagógicas entre escola
e as comunidades. Por isso, os conhecimentos pedagógicos das escolas do campo,
devem se integrar aos conhecimentos culturais, éticos, sociais, econômicos, técnicos
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e de valores humanos e ambientais que as comunidades escolares locais e regionais
possuem.
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TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL: UM ESTUDO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE
CANOINHAS-SC
Daiane Aparecida Becker42
Derli Regina de Lima43
Fabiana Kalyne Ludka44
RESUMO
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno no neurodesenvolvimento
que causa alteração no funcionamento do cérebro. Para atender essa singularidade
no contexto escolar, existem diversos fatores relacionados à acessibilidade que
contribuem para a inclusão de alunos com TEA. Dessa forma, os questionamentos
sobre o tema tornam-se pertinentes e necessários, na intenção de refletir sobre ações
sólidas que viabilizem a construção de um ambiente inclusivo. O objetivo deste estudo
é identificar as práticas inclusivas e intervenções na dinâmica no espaço escolar que
garantem a acessibilidade. A metodologia desta pesquisa foi elaborada a partir das
características de pesquisa aplicada, exploratória e descritiva, que tornam visíveis os
fatos da realidade acerca da inclusão do aluno com TEA no ensino regular. Abrangeu
os centros de Educação Infantil da rede pública municipal de ensino da cidade de
Canoinhas - SC. E aplicação de um questionário com questões semiestruturadas de
múltipla escolha e questões abertas para as professoras que atuam com o aluno com
TEA na educação infantil. Essas professoras também contribuíram com o autorrelato
de suas experiências educacionais. Os resultados evidenciaram a presença de
barreiras atitudinais manifestadas por meio do ilusório tratamento igualitário, que
desconsidera as particularidades do aluno, privando assim o direito à adequação
curricular e metodológica, o respeito à diversidade e a formação dos professores, para
que de fato a inclusão do aluno com TEA seja efetivada desde a educação infantil.
Este trabalho contém limitações que dizem respeito a quantidade de material para a
pesquisa, portanto sugere-se que outros estudos sejam realizados.
Palavras chaves: Transtorno do espectro autista, inclusão, acessibilidade.
ABSTRACT
Autistic Spectrum Disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder that causes
change in brain function. To understand this singularity in the school context, there are
several factors related to accessibility that contribute to the inclusion of students with
ASD. In this way, questions about the theme become pertinent and necessary, with
the intention of reflecting on solid actions that enable the construction of an inclusive
environment. The objective of this study is to identify inclusive practices and
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interventions in the dynamics in the school space that guarantee accessibility. The
methodology of this research was elaborated from the characteristics of applied
research, exploratory and descriptive, which makes visible the facts of reality about the
inclusion of students with ASD in regular education. It covered the centers of Early
Childhood Education centers in the municipal public school system in the city of
Canoinhas - SC. And application of a questionnaire with multiple choice semistructured questions and open questions for teachers who work with the students with
ASD in Eearly Childhood Education. These teachers also contributed to the self-report
of their educational experiences. The results pointed the presence of attitudinal
barriers manifested by the illusory egalitarian treatment, which disregards the student's
particularities, thus depriving the right to curricular and methodological adequacy,
respect for diversity and the training of teachers, so that in fact the inclusion of the
student with ASD is effective from Early Childhood Education. This work contains
limitations that concern the amount of material for the research, so it is suggested that
other studies be carried out.
Key words: Autism Spectrum Disorder, inclusion, accessibility.
INTRODUÇÃO
O Transtorno do Espectro Autista - TEA é uma condição neurológica distinta do
padrão típico de desenvolvimento do ser humano, isso significa que o cérebro da
pessoa autista processa os acontecimentos e estímulos do ambiente de modo
diferenciado.
Essas diferenças trazem demandas específicas, principalmente no contexto
educacional, fazendo com que a presença do aluno com TEA no ensino regular seja
percebida como um empecilho ao equilíbrio da sala de aula, que em geral funciona
numa perspectiva homogeneizadora, seu estilo cognitivo, rigidez de pensamento e
características comportamentais, não incompatíveis com o padrão da maioria dos
alunos, podem dificultar a relação dele com o mundo, construindo barreiras no seu
desenvolvimento.
As escolas oferecem pouca possibilidade de flexibilizar o tempo, currículo,
espaços de aprendizagem e transformar a dinâmica escolar acessível para todos,
somado a grande dificuldade de entender como ocorre o processamento das
informações do ambiente e a resposta desse aluno diante da variedade de estímulos.
Conforme Cunha (2019, p.100) “Não podemos pensar em inclusão escolar,
sem pensar em ambiente inclusivo. Inclusivo não somente em razão dos recursos
pedagógicos, mas também pelas qualidades humanas”. Incluir implica em acolher o
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indivíduo, independentemente de suas singularidades, considerando a diversidade e
oportunizando o desenvolvimento integral, eliminados as barreiras e dando o acesso,
permanência e participação no contexto educacional.
Dessa forma, a relevância do estudo, decorre da importância em mapear os
desafios, propondo a implementação de medidas de reestruturação do ensino e de
suas práticas usuais e excludentes, reconhecendo o TEA como público alvo da
educação especial, adequando os apoios que ele necessita, mesmo que pareçam
invisíveis.
TEA E ACESSIBILIDADE
O adjetivo “autismo” foi utilizado pela primeira vez pelo psiquiatra Plouller, no
ano de 1911, “para nomear a forma clínica mais radical e intensa do grupo das
esquizofrenias [...], a forma máxima de desligamento do mundo exterior combinado
com a predominância relativa ou absoluta do mundo interior” (BRITES, 2019, n.p).
O TEA apresenta como características principais, as dificuldades persistentes
na comunicação e interação social em vários contextos, assim como a falta de
reciprocidade social e presença de padrões restritos e repetitivos de comportamento,
interesses ou atividades. “Não se trata de tudo ou nada, mas de uma variação infinita
que vai desde traços leves, que não permitem fechar um diagnóstico, até o quadro
clínico complexo com todos os sintomas” (SILVA GAIATO; REVELES, 2012, p. 63).
Dentro ainda das características mais presentes no TEA, há os padrões
demasiadamente limitados, fixos, restritos e/ou repetitivos de comportamento,
interesses ou atividades, comportamentos estereotipados ou repetitivos, apego
excessivo a rotinas, rituais e rigidez de comportamento e interesses. “Com efeito, a
pessoa com TEA cria formas próprias de relacionamento com o mundo exterior”
(CUNHA 2019, p. 27). O comportamento por vezes impõe rigidez ao funcionamento e
realização de atividades novas, seja em ambientes familiares ou não.
No contexto educacional, o processo de inclusão tem como objetivo acolher a
diversidade, atendendo as demandas de cada indivíduo nas suas particularidades,
requer a quebra de paradigmas, e a aceitação que cada pessoa é única. No entanto,
para isso, a escola precisa repensar a sua prática, bem como suas ações voltadas
para a inclusão. Pois, assim como Marques, Barbosa e Gomes (2018, p. 11) pontuam,
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“infelizmente verificamos que ainda estamos em um processo lento, já que o modelo
inclusivo ainda enfrenta inúmeras barreiras arquitetônicas, ergonômicas, adaptativas,
comportamentais e, sobretudo, atitudinais”.
No que tange à inclusão na Educação Infantil, é importante que a escola
considere as especificidades de cada aluno seja ele público-alvo da educação
especial ou não, garantindo o acesso, a interação, tolerância e respeito às diferenças.
Nessa perspectiva, os autores destacam que:
O ato de incluir vai muito além de promover a acessibilidade através da
construção de rampas, do alargamento de portas e de precárias adaptações
em banheiros, ela se confronta com mudanças de paradigmas, o que a torna
difícil de concretizar (MARQUES; BARBOSA; GOMES, 2018, p. 11).

Desta forma, o olhar do professor para o aluno com TEA deve estar voltado
para suas necessidades como um sujeito integral, em desenvolvimento e cheio de
possibilidades.
No que tange as diferenças que afetam a adaptação do aluno com TEA no
contexto escolar, é necessário olhar principalmente para a questão sensorial que afeta
esse indivíduo. Como destaca o autor:
As desmodulações sensoriais são alterações oriundas de falhas no processo
de percepção, interação e respostas aos mais variados estímulos sensoriais
que nos chegam frequentemente, provocando nas pessoas com autismo [...],
dificuldade em níveis diversos [...] Serrano (2016, p. 86) apud (BRAGA, 2018,
p. 86).

Alguns alunos dentro do TEA são hipersensíveis quanto à recepção de
informações sensoriais. Por outro lado, outras aparentam ser pouco sensíveis e
necessitam de uma maior intensidade de estímulo para que este seja percebido.
Essas dificuldades no processamento dos estímulos sensoriais podem levar o aluno
a se distrair ou ter comportamentos considerados inadequados, devido aos vários
sons, imagens, texturas, cheiros e sensações envolvendo seus sentidos. Sendo
necessario que o professor tenha um olhar cuidadoso em relação a esse fator. Sobre
isso Braga (2018, p.86), afirma que “os sinais devem ser observados na pessoa com
autismo, podendo justificar as situações de desconforto, agitação ou de respostas
inadequadas a esses estímulos”.
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Como exemplos de acessibilidade no ambiente pode-se avaliar: o nível de ruído
e distração de itens como ventiladores e aparelhos de ar condicionado, lâmpadas
fluorescentes que piscam e fazem zumbido, luminosidade e redução de material visual
na sala, sinalização de início, meio e fim de uma atividade através de sons e pistas
visuais, locação do aluno longe de janelas, portas e de circulação e quadro de rotinas.
A dificuldade de comunicação também é outro fator que implica na inclusão do
aluno com TEA.
O ser humano é antes de tudo, um ser social. Busca, desde pequeno, fazer
amigos, agregar pessoas a sua volta e dividir momentos e experiências. É
através da socialização e o indivíduo aprende regras e os costumes da
sociedade em que habita (SILVA; GAIATO; REVELES 2012, p.21).

A maior parte dos alunos com TEA apresentam dificuldade em utilizar a
linguagem com a real intenção de iniciar a comunicação ou mantê-la de forma
funcional em um ambiente como a escola, cercado de interações sociais, e que exige
uma atitude dele.
Em consequência da dificuldade de comunicação e expressão, a área social
está como a habilidade mais prejudicada e evidente nas pessoas com TEA. “Não,
necessariamente, porque estão desinteressadas, mas porque não sabem e não
aprenderam a arte de interagir e criar vínculos” (SILVA; GAIATO; REVELES, 2012, p.
23). Essa dificuldade se apresenta em níveis de gravidade diferentes, havendo as
crianças que se isolam em um mundo enigmático, e outras que apresentam
dificuldades quase imperceptíveis.
O grande desafio é ensinar a esses alunos o funcionamento dos momentos de
convivência com os seus pares e os prazeres que esses momentos proporcionam. A
escola inclusiva deve acolher essas crianças, não só no sentido do acesso, mas
realizando ações que promovam o sucesso escolar.
Os

padrões

restritivos

e

repetitivos,

termo

usado

para

descrever

comportamentos incomuns, onde o indivíduo preserva atividades e interesses
limitados e fixos, padroniza interesses, os tornando restritos a novos conhecimentos,
dificultando a socialização torna-se um grande bloqueio para a efetivação da inclusão.
Nesse aspecto pontua as autoras:
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Os padrões restritos e repetitivos de comportamento dominam, com
frequência, as atividades diárias da criança com autismo, e causam impacto
em suas habilidades de aprendizagem e nos comportamentos
desadaptativos (SILVA; GAIATO; REVELES, 2012, p. 42).

A prática pedagógica capaz de auxiliar o professor no envolvimento do aluno
nas atividades escolares, apesar dos interesses repetitivos e restritivo, é a observação
dos interesses do aluno, utilizando-os como motivadores e facilitadores da
aprendizagem.
A ação dos profissionais da escola é decisiva no desenvolvimento integral dos
alunos com TEA. Na escola, é preciso unir o afeto e entender os canais de estímulos
peculiares dos alunos para conduzi-los ao aprendizado. Toda a singularidade deve ter
valor pedagógico, e ser utilizada em favor da inclusão do aluno.
Todos os recursos disponíveis com o objetivo de ensinar são importantes,
compreender o estilo cognitivo do aluno, e qual o canal de aprendizagem facilita o
processo de assimilação e desenvolvimento de novas capacidades e conhecimento é
fundamental nesse processo. No contexto do ensino inclusivo, como afirma Mantoan:
As atividades precisam ser desafiadoras para estimular os alunos a realizalas, segundo seus níveis de compreensão e desempenho. Portanto, não se
excluirá nenhum aluno das atividades nem serão oferecidas a alguns (os que
sabem menos) atividades adaptadas, facilitadas. Toda atividade deverá
suscitar exploração, descoberta, com base nas possibilidades e nos
interesses dos alunos, que optarem por desenvolvê-las em pequenos grupos
ou por si mesmos (MANTOAN, 2015, p. 74).

Vale frisar a importância da identificação das dificuldades de seus alunos,
porque é indispensável que o professor entenda todas as características e tenha
conhecimento do que é o TEA, para que haja propriedades nas práticas aplicadas que
almejam na inclusão e no desenvolvimento dos alunos.
A partir desse contexto, o trabalho em conjunto com a família torna a inclusão
um processo mais próximo de se tornar realidade, pois é através da família que o
professor consegue acessar um relatório dos interesses, referências e coisas que
causam desagrado ao aluno, conhecendo todos os seus interesses, potencialidades
e dificuldades. Lança-se mão da seguinte afirmação:
[...] escola e família precisam ser concordes nas ações e nas intervenções na
aprendizagem, principalmente, porque há grande suporte na educação
comportamental. Isto significa dizer que a maneira como o autista come,
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veste-se, banha-se, escova os dentes manuseiam os objetos os demais
estímulos que recebe para seu contato social precisam ser consoantes nos
dois ambientes (CUNHA 2014, p.89).

Para a construção de um ambiente inclusivo é necessário aceitação e um
ensino de qualidade. Para Cunha (2017, p. 100) “Os alunos necessitam encontrar na
estrutura do ambiente a acolhida natural [...] precisam ser cativados pelo espaço
escolar".
Não basta facilitar o acesso dos estudantes com deficiência ao ambiente
escolar, mas sim promover inúmeras condições e ações que viabilizem a construção
de um ambiente inclusivo, para que esses estudantes consigam superar as suas
limitações, igualando-os em condições de aprendizagem como os demais indivíduos
pertencentes da escola.
A educação inclusiva é uma proposta que, para dar certo, necessita de um
professor aberto às diferenças”. É necessário, então, oferecer ao autista um ambiente
saudável e rico em experiências e vivências, para que ele consiga compreender sua
relação com o meio e de como ele é parte fundamental desse meio.
MATERIAL E MÉTODO
Para a elaboração da pesquisa, foram adotados procedimentos metodológicos
a partir da teoria dos autores Cunha, Mantoan e Silva, Gaiato e Reveles e de
documentos legais e locais, sendo esses suportes essenciais para o estudo de campo.
Para o alcance dos objetivos utilizou-se de pesquisa exploratória e descritiva,
que proporcionou maior familiaridade com o tema.
No primeiro momento, lançamos mão de um oficio para a responsável pelo
ensino público infantil de Canoinhas, solicitando a sua autorização para a aplicação
do questionário aos docentes que atuam com alunos autistas. Após a autorização,
utilizamos como instrumento, um questionário semiestruturado com questões de
múltipla escolha e questões abertas, assim como a contribuição do autorrelato das
professoras. Participaram da pesquisa 19 professoras que atuam frente ao aluno com
TEA na educação infantil do município.
A partir dos resultados obtidos nos questionários, os dados foram analisados e
organizados através de gráficos e tabelas, possibilitando a correlação entre as
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informações obtidas, ressaltamos que a pesquisa foi submetida e aprovada pelo
Comitê de Ética de Pesquisa da UnC, pelo código 25695319.5.0000.0117.
ANÁLISE DOS DADOS
A pesquisa foi realizada com 19 professores que atuavam com alunos com
TEA, com idade entre 2 e 6 anos, distribuídos em centros educacionais de Educação
Infantil públicas no município de Canoinhas.
A apresentação dos resultados será realizada a partir de três categorias de
análise.

Sendo

elas:

Formação

docente,

Acessibilidade:

conhecimentos e

concepções, TEA : aspectos comportamentais.
FORMAÇÃO DOCENTE
Os dados apresentados na categoria mostram indicativos sobre formação e
atuação das professoras respondentes da pesquisa.
Tabela 1 – Formação das participantes da pesquisa
FORMAÇÃO
QUANTIDADE DE RESPONDENTES

%

Graduação completa

10

53%

Graduação cursando

5

26%

4

21%

Especialização

TOTAL

19

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Quanto à formação das professoras, a maioria declarou ter graduação no curso
de pedagogia, o que corresponde a 53% das respondentes. Enquanto 26% estão
cursando a graduação em pedagogia e os demais 21% declararam ter realizado algum
curso de pós-graduação.
Os autorrelato das professoras indicam que nenhuma delas tem especialização
na área do TEA ou em transtornos do neurodesenvolvimento.
Nessa perspectiva, é oportuno evidenciar, que a própria Lei de Diretrizes e
Bases (LDB 9394/96), em seu artigo 59, reconhece a importância da formação dos
professores especializados para os alunos que possuem deficiência, onde ratifica que,
os sistemas de ensino assegurarão:
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III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior,
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns
(BRASIL, 1996, p.25).

Em relação à formação profissional, inicial e continuada, todas as professoras
afirmaram estarem medianamente preparadas para o trabalho com alunos
diagnosticadas com TEA.
Com essa afirmação, tornou-se possível perceber, que o fato de receber e
acolher o aluno com carinho, é visto muitas vezes como suficiente para promover a
inclusão. E nos momentos que envolvem problemas de ordem comportamental, a
estratégia é sempre acalmar e entreter o aluno, para que o mesmo não prejudique a
dinâmica da sala. O TEA ainda provoca para a maioria das professoras, sentimentos
inquietantes e questionamentos frequentes sobre as formas de intervenções. E por
isso, é emergente promover a preparação desse profissional.
Dentro da perspectiva que se refere ao grau de conhecimento sobre o TEA,
53% das professoras avaliam que o grau de conhecimento sobre o assunto é
pequeno, 47% avaliam que o conhecimento é parcial. Com esses dados sobre o baixo
conhecimento, algumas professoras destacaram no autorrelato a necessidade de
buscar compreender o TEA através da leitura de artigos, internet e vídeos.
Entre as entrevistadas, 84% das professoras respondentes da pesquisa,
relataram que recebem instruções sobre o aluno autista, mas que as mesmas partem
da família da criança (Gráfico 1).
Gráfico 1 – Orientação recebida sobre o aluno com TEA

Fonte: Dados da pesquisa (2019).
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Destaca-se diante do autorrelato das professoras, que não há uma ação
preparatória que anteceda a chegada do aluno por parte da escola, como
apresentação do diagnóstico e informações sobre a deficiência, contato com outros
profissionais de áreas integradas, como saúde e assistência social.
As informações sobre a peculiaridade do aluno, rotinas, autonomia,
preferências, restrições alimentares, entre outras orientações, são fundamentais e
torna-se para o professor, base de seu planejamento. Em conformidade com o autor:
Uma grande ajuda para todos os indivíduos com autismo,
independentemente do grau de severidade, vem das relações familiares, em
razão do enfoque na comunicação, na interação social e no afeto. Entretanto,
escola e família precisam ser concordes nas ações e nas intervenções na
aprendizagem, principalmente, porque há grande suporte na educação
comportamental (CUNHA, 2011, p. 89).

O gráfico 2, faz menção ao grau de conhecimento das professoras com relação
aos direitos dos indivíduos com TEA. Nas respostas obtidas referente ao item citado,
84% das professoras informaram que o conhecimento sobre os direitos das pessoas
com o TEA é parcial. Enquanto 16% classificaram como pequeno o seu grau de
conhecimento sobre o assunto.
Gráfico 2 – Grau de conhecimento sobre os direitos dos indivíduos com TEA

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

É importante ressaltar que conhecer a legislação que defende os direitos da
pessoa com TEA é decisivo no contexto escolar, uma vez que possibilita tanto a escola
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quanto a família, posicionamentos na melhoria da qualidade de vida social, psicológica
e educacional da pessoa autista.
De acordo com a Lei Federal nº 12.764/2012. O aluno com TEA, assim como
os demais, têm direitos prescritos na lei, dentre eles está o de acesso à educação
pública gratuita e o direito de estar incluso em sala comum.
ACESSIBILIDADE: CONHECIMENTO E CONCEPÇÕES
Para adaptar a escola às diretrizes das políticas de acessibilidade, Sassaki
(2005) afirma que, as mais diversas medidas de adequações devem ser realizadas
nos sistemas escolares afim de atender às necessidades dos alunos.
Os gráficos a seguir apresentam os resultados sobre o nível de conhecimento
das professoras respondentes da pesquisa sobre assunto: acessibilidade e inclusão
do aluno com TEA.
O grau de compreensão acerca da acessibilidade necessária para a inclusão
do aluno autista (Gráfico 3), mostra que 32% dos respondentes apresentam
conhecimento parcial sobre o assunto, 16% consideram ter grande conhecimento,
enquanto que 52% responderam que não possuem nenhuma compreensão sobre o
assunto.
Gráfico 3– Grau de compreensão sobre acessibilidade do autista na escola

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

É importante destacar que, o conhecimento teórico não traduz toda a natureza
da prática pedagógica. O foco precisa ser na identificação e remoção das barreiras
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que possam impedir a presença e a plena participação do aluno com TEA no ambiente
escolar.
Em conformidade com Carvalho (2014, p. 121), “a mudança de atitude frente à
diferença, condição necessária para se repensar o trabalho pedagógico desenvolvido,
[...] é uma barreira de complexa natureza, mais trabalhosa para ser removida”.
Diante dos resultados, percebe-se o quão agravante são as barreiras que
impedem a inclusão do aluno com TEA no ensino regular, principalmente a barreira
relacionada à falta de informações de estratégias e intervenções que são essenciais
na promoção da acessibilidade.
Referente a identificação de fatores que possibilitem a acessibilidade do aluno
com TEA na escola, todas as professoras respondentes da pesquisa, afirmaram ser
capazes de identificar tais situações. No entanto, não souberam pontuar momentos
em que foi possível adaptar o ambiente para dar acesso e oportunidade de
participação a esses alunos dentro das suas limitações. Orrù, (2012) ressalta que, o
ambiente escolar e principalmente a sala de aula, deve ser pensada para a
diversidade de seus alunos. Então, se há uma criança com TEA que repudia muita
informação visual, não gosta de cores vibrantes, a sala deve ser pensada para isso.
A acessibilidade e as ações que as contemplam, é muito mais abrangente e
estão relacionados ao acesso à comunicação, ao currículo adaptado, a integridade e
ao direito do aluno ser ele mesmo, e ser respeitado em sua individualidade e
principalmente, as ações do professor diante desse aluno.
No que se refere ao questionamento sobre possíveis mudanças no
planejamento pedagógico, 53% responderam que sim, pequenas adaptações no
direcionamento e aplicabilidade das atividades propostas são realizadas. Enquanto
que 47% responderam que não há mudança.
Sobre as práticas pedagógicas específicas aos alunos com TEA e as
adaptações necessárias para acolhê-los, as entrevistadas revelaram que o motivo de
não haver mudanças no planejamento, é desconhecer as alternativas, ou ainda, não
conseguir visualizar a necessidade da mesma.
Na perspectiva de uma educação inclusiva que favoreça os alunos em todas
as modalidades de ensino, está previsto na Lei Brasileira de Inclusão (LBI)
13.146/2015 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 9394/1996 o direito
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do plano de desenvolvimento individual do aluno. Este, é fundamental para adaptar o
currículo escolar às necessidades dos alunos. No Art. 28 é destacado sobre:
Planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento
educacional especializado, de organização de recursos e serviços de
acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de
tecnologia assistiva (BRASIL, 2015, p.21).

A escola adequada para incluir alunos com diagnósticos de TEA deve estar
disposta a adaptar-se às suas necessidades, tanto no currículo como no ambiente
físico.
Diante dos dados obtidos, foi possível perceber que as professoras possuem
pouca compreensão sobre o conceito do plano de intervenção individual e a
importância de aplicá-lo. Não se trata em fazer um plano de aula exclusivo para o
aluno, porque isso se caracteriza de certa forma como exclusão. Trata-se de
adaptações curriculares que promovam a compreensão do autista e respeito pela
forma como ele aprende.
No item que se refere a avaliação do professor no processo de inclusão do
aluno com o TEA em sua turma, 65% descreveram que observam a inclusão em uma
perspectiva positiva, enquanto 53% avaliaram de forma parcialmente positiva.
Na pesquisa, os autorrelatos das professoras indicam que há necessidade de
um conhecimento mais aprofundado na área. E que a sensação de desamparo e de
falta de formação é reflexo de uma política que ainda encontra barreiras para efetivar
a inclusão na prática.
A melhor inclusão é aquela na qual, ao descobrir cedo um problema, buscase medidas de intervenção para reduzir prejuízos no desenvolvimento e
algumas inabilidades de comportamento, e, portanto, ajuda a melhorar na
criança algumas habilidades que estavam ausentes ou muito atrasadas e
começa a proporcionar a ela a possibilidade de ter mais potencialidades do
que limitações no futuro (BRITES, 2019, p. 175).

O desafio de incluir o aluno com TEA no ambiente escolar decorre
principalmente da falta de acessibilidade, pois para que o processo se torne possível,
faz-se necessário de mecanismos que contribuam, desde o diagnóstico precoce até a
formação profissional do docente na função de mediador do aluno com TEA.
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TEA: ASPECTOS COMPORTAMENTAIS
As características comportamentais serão manifestadas a partir do grau de
dependência que o indivíduo apresenta nas diferentes fases da vida e peculiaridades
do desenvolvimento, apesar do TEA apresentar padrões gerais, não significa que em
todos os indivíduos se manifeste da mesma maneira. Rivière (2006) apud Macedo
(2019).
Em relação às características que definem um autista, foi observado, nas
respostas dos entrevistados, certa frequência de determinadas características. As
mesmas foram agrupadas na tabela 2 para melhor compreensão.
Tabela 2 – Características dos alunos da pesquisa
N° de
alunos
17

89,5%

É muito agitado/inquieto
Coloca-se em situações que podem ser perigosas
Não se relaciona bem com os amigos
Dificuldade em inibir comportamentos inadequados
socialmente
Baixa tolerância à frustração

19

100%

16
4
17

84,2%
28,1%
89,5%

17

89,5%

Prefere brincar sozinho

2

10,5%

6

31,6%

17

78,9%

Item
Dificuldade na fala

Tem interesses restritos ou peculiares
Imposição de rotinas e interesses
Fonte: Dados da pesquisa (2019).

%

Total

19

Os dados apontam que 89,5% dos alunos atendidos, possuem dificuldade na
fala ou não utilizam a comunicação de forma funcional.
Conforme o DSM V (2014), os indivíduos com TEA possuem déficits nos
comportamentos comunicativos não verbais e/ou déficits na compreensão e
diminuição ou ausência de expressões faciais e comunicação não verbal.
Há várias hipóteses para explicar por que isso acontece: o alto grau de
intensidade do autismo, a severidade do comprometimento da linguagem, o
diagnóstico tardio, a presença de deficiência intelectual ou de um transtorno
do desenvolvimento da linguagem, quadros de regressões de fala não
prontamente bem conduzidos (BRITES, 2019, p. 115).

Os resultados alcançados reforçam um fator importante relacionado à
acessibilidade, e diz respeito ao modelo de comunicação oferecido aos autistas não
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verbais. Um campo da acessibilidade que deve ser repensado e reestruturado.
Conforme as autoras “O investimento nessa área trará consequências sociais muito
positivas, já que a criança conseguirá interagir e entender melhor seus pares. Mesmo
que ele encontre dificuldades, a estimulação na linguagem jamais deve ser
interrompida” (SILVA; GAIATO; REVELES, 2012, p. 224).
Na pesquisa as professoras utilizavam poucos ou nenhum modelo visual, o que
poderia beneficiar a aquisição da linguagem dos alunos autistas, dependendo do seu
nível de comprometimento.
A frequência da característica agitação e inquietude observada na tabela 2,
indica que 100% dos alunos diagnosticados com TEA foram pontuados com esse tipo
de comportamento.
Em decorrência disso, as professoras declaram no autorrelato, possuir
dificuldades em situações como: execução da rotina, permanência do aluno em seu
lugar e resistência em realizar determinadas atividades.
Nesse aspecto, é importante compreender, que há características inerentes
aos indivíduos dentro do espectro do TEA. Dentro disso, situações muito particulares
que envolvem sentimentos que não podem ser explicados. Como afirma o autista
Higashida:
Quando não me movo, é como se minha alma estivesse deixando o meu
corpo, e isso me deixa tão nervoso e assustado que fico ainda mais irrequieto.
[...] Sempre há uma luta acontecendo dentro do meu corpo e, quando estou
parado, a certeza de que sou um prisioneiro aqui fica martelando na minha
cabeça. No entanto, consigo relaxar um pouco enquanto me movimento
(HIGASHIDA, 2013, p.87).

Em relação a colocar-se em situações que podem ser perigosas 84,2% dos
alunos foi atribuído essa característica.
As professoras relataram que os alunos com TEA não possuem noção de
perigo, e essa falta de noção em relação ao perigo faz com que tenham que ser
vigilantes o tempo todo. Brites (2019) afirma que eles não percebem muito o perigo
de entrar em um lugar que ofereça riscos a ela, alguns lugares podem causar confusão
na pessoa com TEA, já que ela não consegue se orientar em situações como essas,
pois possuem certa dificuldade de percepção de espaço.
É necessário ser consciente das limitações e particularidades do TEA, com a
finalidade de prevenir algum acidente ou tornar os alunos mais independentes.
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O comportamento relacionado a falta de habilidade no convívio social com
outras pessoas, corresponde a 28,1% dos alunos, de acordo com a observação e
respostas das professoras.
Durante a pesquisa, foi unânime no autorrelato das professoras o benefício dos
demais alunos no convívio com o aluno diagnosticado com TEA, oportunizando assim,
a prática e a vivência do respeito pela diferença. Essa vantagem na inclusão citada
pelas professoras entrevistadas, também foi mencionada por Camargo e Bosa (2012).
Que diz respeito à atitude de oportunizar ao autista a convivência com outras crianças
que poderão lhe oferecer um modelo de interação.
Apesar dos dados indicarem pouca frequência do comportamento referente à
dificuldade de interação social nos alunos atendidos, é importante entender que, o
contato social é sempre prejudicado nos indivíduos diagnosticados com TEA, e que
mesmo nos níveis de dificuldades quase imperceptíveis, a demanda social tende a
aumentar, fazendo com que aumentem também, as dificuldades de leitura social do
mundo, evidenciando assim, a seriedade de conduzir um trabalho de qualidade
voltado para esse aspecto.
Na categoria dificuldade em inibir comportamentos socialmente inadequados
as respostas indicaram que 89,5% dos alunos atendidos, não possuem controle sobre
alguns de seus comportamentos, principalmente quando estão sobre forte emoção.
De acordo com Brites (2019), os indivíduos autistas manifestam atitudes fora
dos padrões sociais por alguns motivos, entre eles:
Dificuldade em flexibilizar sua atenção de acordo com as pressões ou
obrigações de casa, da escola e do convívio com os amigos. E, assim,
podemos assistir a explosões de raiva, teimosia agressiva, perda súbita de
interesse, abandono do grupo, pouca capacidade de entender novas
experiências e desinteresse completo por novos assuntos (BRITES 2019 p.
85).

Devido às limitações na área da linguagem, o aluno pode ser incapaz de
identificar seus sentimentos ou intenções. A fim de ajudar a significar as suas emoções
é necessário que o professor tente descobrir as funções dos comportamentos para
trabalhar com eles através de intervenções mais apropriadas.
No item baixa tolerância à frustração, diante das respostas das professoras
entrevistadas, 89,5% dos alunos foram pontuados com essa característica.
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Como

resposta

a dificuldade

em

gerir suas próprias emoções, o

comportamento pode assumir a forma de imaturidade, com choros ou explosões
verbais, que parecem inadequadas para aqueles que os rodeiam. Nesse aspecto, o
autista HIGASHIDA pontua que:
Experimentamos as mesmas emoções que vocês. E, por não sermos hábeis
em nos expressar, podemos ser ainda mais sensíveis. Preso aqui dentro
deste corpo desobediente, com sensações que não temos como compartilhar
de forma adequada, [...]. E é esse sentimento de desamparo que às vezes
nos enlouquece e nos causa um ataque de pânico ou descontrole
(HIGASHIDA, 2013, p 89).

No item referente à questão sobre os alunos com TEA ter preferência de
brincarem sozinhos, o resultado sugere que apenas 10,5% dos alunos apresentam
essa característica. Mesmo assim, é preciso atentar-se ao fato de que, quando um
aluno com TEA fica isolado ao ver outros alunos brincarem, isto não quer dizer que
ela não percebeu a brincadeira ou não ficou motivada. E sim, muitas vezes, os alunos
diagnosticados com TEA não sabem como brincar ou como se aproximar para
interagir, e por isso, são deixadas de lado. Nesse aspecto, Higashida explica:
O que incomoda as pessoas com autismo é que nós ficamos muito ansiosos
com o fato de causar problemas para vocês e deixá-los nervosos. Por isso é
difícil para nós ficar perto de outras pessoas. E esse é o motivo para sermos
deixados sozinhos com tanta frequência (HIGASHIDA, 2013, p. 33).

As professoras entrevistadas relataram que apesar das tentativas, possuem
dificuldades em envolver os alunos no brincar, uma vez que, encontram como
bloqueio: a rigidez, os interesses específicos e a baixa tolerância à frustração, essas,
que são características próprias do TEA.
Através das queixas das entrevistadas, tornou-se possível notar a falta de
compreensão de que, o aluno autista muitas vezes tem seu jeito próprio de brincar e
isso deve ser utilizado como fonte de interesse para se engajar em outra brincadeira.
Concordando com essas atitudes, Cunha pontua que há necessidade de “entreter-se
com as brincadeiras do autista; procurar sempre enriquecer a comunicação. Mostrar
a cada palavra uma ação e a cada ação uma palavra; tornar hábitos cotidianos
agradáveis” (CUNHA, 2014, p. 85).
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Na questão que aponta a característica sobre interesses restritos ou peculiares,
a resposta revelou que 31,6% dos alunos possuem essa característica de acordo com
as respondentes.
As professoras, afirmaram no autorrelato que esta característica dificulta o
andamento das atividades proposta, seja por resistência do aluno, ou pelo
desinteresse em se engajar e envolver-se em atividades que não sejam de seu
interesse. Essa rigidez não acontece de forma proposital. Higashida (2013, p.82) diz
que, “É mais como se o cérebro continuasse enviando a mesma mensagem, de novo
e de novo. Então, ao repetir aquela mesma ação, acabamos nos sentindo bem e muito
reconfortados”.
Nessa perspectiva, é essencial observar os interesses do aluno de modo a
utilizar-se do mesmo como recurso e ponto inicial, favorecendo assim, a continuidade
da atividade sem maiores interferências, entendendo que as propostas pedagógicas
deverão ser adaptadas para o aluno, e não o contrário. (CUNHA, 2019).
O trabalho apontou um percentual de 78,9% dos alunos com imposição nas
rotinas e interesses na percepção das professoras. As mesmas veem essa
característica como preferência dos alunos com TEA, seja de lugares, horários,
alimentos, entre outros.
Em relação a esse comportamento, os alunos autistas mostram tendência a
prender-se em situações já vividas, aproveitando-se da memória daquilo que já
fizeram, ao invés de planejar novas ações.
Apesar dessa característica ser vista apenas como preferências pelas
professoras, podem tornar inflexível o pensamento do autista, ao ponto de dificultar
extremamente a mudança de hábitos e atitudes. Pois conforme Silva, Gaiato e
Reveles (2012, p. 42). “Muitas crianças com autismo ficam ansiosas com mudanças
e tem grandes problemas com transição”.
A frequência das características relatadas pelas professoras (tabela 3) revela
os pontos mais críticos no qual se encontram as maiores dificuldades em sala de aula
para realizar uma inclusão de qualidade. CUNHA (2019) afirma que, “no processo de
inclusão acontecerá erros e acertos, porém o trabalho nunca será inútil, pois a
dedicação é essencial para a superação das dificuldades”.
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Tabela 3 – Características do aluno com TEA que dificultam a inclusão.
Item
Quantidade de alunos
Comportamento desafiador
4
Falta de reciprocidade aluno e professor
5
Dificuldade na construção de vínculo afetivo
0
Apego a rotinas (rejeição às mudanças)
Autoagressão (podem morder-se, bater-se);
Instabilidade de humor;
Aversão a barulhos altos;
Fonte: Dados da pesquisa (2019).

%
21,1%
26,3%
0%

TOTAL

8

42,1%

19

4
14
12

10,5%
73,7%
42,1%

Na categoria comportamento desafiador, 21,1% das entrevistadas relataram
que os alunos atendidos possuem essa característica, e pontuaram como sendo um
dos principais motivos que impedem uma intervenção pedagógica mais adequada.
É especialmente verdadeiro para alunos com TEA, com dificuldades em
entender a linguagem, apresentar comportamentos desafiantes, estes por sua vez,
acontecem porque o aluno apresenta sentimentos que não são capazes de expressar.
Pois muitas vezes, o aluno autista não possui autocontrole suficiente para inibir
certos comportamentos. Sobre isso, Higashida (2013) como autista, relata:

Eu me esforço muito para resolver o problema, só que isso requer muita
energia. Manter esse controle sobre mim mesmo é mais do que desgastante.
É nesses momentos que precisamos de sua ajuda, paciência, orientação e
amor. Claro que queremos que nos impeçam de fazer algo errado, mas
precisamos também que entendam como é difícil passar por essas situações
(HIGASHIDA, 2013, p.83).

Sobre a falta de reciprocidade aluno e professor 26,3% indicam que os alunos
apresentam pouca necessidade de se dirigir ao professor para troca e
compartilhamento de situações cotidianas. Além disso, há ausência ou pouca intenção
de respostas espontâneas ou respostas imediatas condizentes ao momento.
As professoras apontam a importância de obter um retorno das atividades
propostas, a fim de possibilitar uma melhor avaliação do aluno em suas habilidades.
De acordo com Silva (2010), quando a criança autista demonstra iniciativa em
começar as trocas de ações, os professores devem aproveitar essa iniciativa, de
maneira a orientar as ações do aluno e dar continuidade a reciprocidade.
O item que se refere ao apego a rotinas, mostram que 42,1% dos alunos
atendidos possuíam problemas de apego excessivo com a rotina e resistência a
adequação e mudanças da mesma. Algumas professoras relataram que a efetivação
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da rotina se transforma em algo difícil, já que seus alunos não obedeciam à rotina
organizada pela docente.
No contexto escolar, a importância da rotina para alunos autistas se dá devido
à visualização e compreensão do planejamento e execução das diversas atividades
que irão acontecer naquele dia. No entanto, Cunha (2014, p.29) evidencia que “as
rotinas precisam ser quebradas quando provocam atitudes prejudiciais, no caso, uma
obsessão e impeça a exceção de determinadas mudanças”. Ao mesmo tempo em que
é importante mantê-las, é importante também mudá-las, pois as mudanças fazem
parte da vida cotidiana.
Na

questão

relacionada

a

comportamentos

de

autoagressão

ou

heteroagressão, ou seja, agressão a si mesmo e a outras pessoas respectivamente,
as respostas indicaram o resultado de 10,5% das professoras que responderam que
os alunos atendidos possuem esta característica.
Diante de tais dados, é notável que esta característica se manifesta de maneira
mais branda nos alunos da educação infantil. Uma vez que, a demanda social é
menor, ou seja, às exigências que se referem a interação e postura social são mais
flexíveis nessa modalidade de ensino.
Muitas vezes, a reação agressiva é consequência da dificuldade que os alunos
têm de interagir da forma que a situação pede, e principalmente não possuir uma
maneira aceitável de se comunicar e de expressar-se.
O professor possui um importante papel de interpretar as situações em que o
aluno possui dificuldade de compreender. De acordo com Ponce e Abrão (2019), o
professor pode auxiliar o autista a entender suas emoções e a lidar com elas, seja o
medo, a raiva ou até mesmo a alegria. Para isso, é preciso estar atento ao fato de que
por trás de um gesto visivelmente agressivo ou estereotipado, pode existir um ato
comunicativo ou expressivo.
No item sobre a instabilidade de humor, a frequência na resposta de 73,7%,
indica que a maioria dos alunos atendidos possui essa característica.
As professoras afirmaram que não entendem como proceder para manter o
controle e dinâmica da sala diante de comportamentos atípicos dos alunos com
TEA. E por isso, a observação de cada situação se faz necessária, com o objetivo de
antecipar comportamentos inadequados, e através de dicas verbais ou informações
visuais adiantar o que vai acontecer, ou ainda, o que espera que o aluno faça.
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Conforme Lacerda (2017) muitas pessoas dentro do espectro sentem-se confortáveis
quando a rotina é estruturada e podem prever o que ocorrerá, ou seja, a antecipação
é utilizada como intervenção para prevenir ou minimizar os comportamentos
inadequados.
Na questão da pesquisa sobre aversão a barulhos altos 42,1% dos alunos com
TEA foram pontuados como tendo essa característica.
Essas respostas são devido a dificuldades no processamento e a integração
das informações recebidas. Isto significa que o processo do cérebro em organizar e
interpretar informações sensoriais podem ser sentidas e percebidas de forma muito
diferente. O autista Higashida explica:
Existem certos ruídos que vocês não percebem, mas que nos incomodam
bastante. O problema é que vocês não entendem como esses sons nos
afetam. Não é bem pelo fato de que o barulho nos dá nos nervos. Tem mais
a ver com o medo de que, se continuarmos a ouvir, perderemos toda a noção
de onde estamos (HIGASHIDA, 2013, p.52).

É importante evidenciar que em um ambiente hostil, o aprendizado e absorção
de conteúdos se torna inviável para qualquer pessoa.
Dentre as entrevistadas, 50% delas concordam com a afirmação que a
dificuldade na comunicação, mudanças e sobrecarga de informações são as possíveis
causas das crises dos alunos com TEA.
Em contrapartida, as outras 50% concordam parcialmente com a questão,
acreditando que há outros fatores que contribuem para as crises dos alunos, mas não
souberam pontuá-los.
Embora nem sempre seja possível a identificação da causa, é útil sempre
considerar a intenção comunicativa do comportamento. Um olhar para a causa
subjacente, muitas vezes, revela ansiedade, confusão, frustração, que por vezes, esta
é a única maneira que o indivíduo consegue expressar.
É importante saber que o comportamento do autista é resultante de uma série
de razões geradas pela dificuldade do processamento de informações,
excesso de sensibilidade, mudança de rotina, razões físicas como mal-estar,
cansaço ou fome, que em função das dificuldades de comunicação, levam à
ansiedade, raiva e frustração (SALVADOR, 2015, p. 148).

É útil que o professor considere em suas estratégias de apoio, atitudes que
auxiliem o aluno a gerenciar ou substituir os comportamentos ou as sensações que
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provocaram as crises. Seria importante, fornecer um ambiente seguro e de amparo,
onde as necessidades sensoriais são respeitadas para que o aluno se sinta
organizado, valorizado e apoiado, em contraponto à eliminação e remediação de um
comportamento.
Os resultados obtidos sobre o questionamento da frase que afirma que, para
modificar um comportamento é preciso mudar os acontecimentos, bem como,
entender o porquê eles ocorrem, 67% afirmaram que a frase é verdadeira, enquanto
33% é parcialmente verdadeira.
No autorrelato, as professoras reconhecem que não possuem informações
suficientes para trabalhar com o aluno autista, e assumem que em muitos momentos
se sentem inseguras. Compreendem também que são necessários alguns ajustes em
episódios cotidianos capazes de auxiliar a adaptação do aluno com TEA. Mas não
souberam citar exemplos que correlacionasse essa afirmação com a prática diária.
Conhecer os comportamentos do aluno autista, bem como a sua frequência e
o contexto em que ocorrem, é relevante para a prática pedagógica dos professores
no cotidiano escolar. Concorda-se com Orrú (2007) quanto à importância da
sensibilidade e perseverança do educador, no sentido de procurar compreender quais
são e como se dão as competências desses alunos.
Isso faz com que o educador conheça de fato o aluno além do diagnóstico, e
tenha sensibilidade, de forma que a sua atuação venha contribuir para o
desenvolvimento do aluno com TEA, evitando a exclusão e um isolamento ainda maior
no sistema regular de ensino.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos resultados é possível evidenciar que a inclusão dos alunos com
TEA no ensino regular encontra muitas barreiras e desafios. E a preocupação com a
inclusão, nem sempre se reflete em ações que a efetivem de fato.
A prática pedagógica e as estratégias adequadas influenciam e determinam o
comportamento e o desenvolvimento do aluno. E a partir dessa reflexão o processo
de inclusão deve ser ressignificado, gerando novas possibilidades de incluir o aluno
preservando a sua identidade e respeitando a sua particularidade.
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Quanto ao grau de conhecimento sobre o TEA, há barreiras no acesso a
informação de qualidade. O conhecimento superficial, dificulta que o professor
identifique comportamentos de ordem neurológica, e por consequência, a realização
de uma intervenção adequada.
Em relação à identificação de barreiras no processo de inclusão escolar dos
alunos com TEA, a questão mais frequente que preocupa os professores, é a
diferença comportamental dos alunos. Essas, na percepção dos professores
prejudicam a dinâmica escolar, em contrapartida acabam negando ao aluno o respeito
à diversidade.
Quanto ao objetivo de avaliar o impacto da inclusão do autista, percebe-se que
ela é vista como positiva, com a ressalva de que nem todos os alunos são capazes
de se adaptar no contexto escolar, aqui se faz referência aos alunos com
comprometimentos severos. No entanto, a inclusão é um direito assegurado por lei, e
a acessibilidade é o elemento que viabiliza a inclusão em todos os contextos sociais.
A pesquisa priorizou a coleta de dados junto aos professores de alunos que já
possuem diagnóstico de TEA, portanto, o resultado pode não refletir a realidade em
sua totalidade. Com o resultado obtido, acreditamos em reflexões futuras em
benefício a acessibilidade no contexto escolar. Sugere-se que sejam realizados mais
estudos nessa área em outros municípios para fins comparativos.
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RESUMO
O presente artigo, Dificuldades e Possibilidades na Educação Inclusiva: uma
investigação pontual na visão dos educadores buscou investigar quais são as
dificuldades e possibilidades enfrentadas, por monitores de Educação Especial e
professores regentes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A pesquisa teórica
aborda a inclusão escolar no Brasil e no mundo, traz possibilidades, métodos e
atribuições dos professores e monitores que atuam com alunos inclusos no ensino
regular. A pesquisa de campo ocorreu por meio de um questionário direcionado aos
professores regentes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e monitores de
Educação Especial. A pesquisa discorre sobre o preparo para trabalhar com alunos
inclusos, sobre a utilização de métodos ou técnicas específicas que podem auxiliar na
adaptação de conteúdo, bem como no desenvolvimento de alunos com deficiências.
Grande parte dos entrevistados demonstrou interesse de aprender mais sobre a
Educação Especial e suas especificidades, mencionou que palestras e cursos sobre
como trabalhar com alunos inclusos, bem como experiências vivenciadas e
compartilhadas, técnicas aplicadas como recurso, facilitariam o trabalho em sala de
aula. Repasses de informações em relação aos resultados alcançados e o modo como
foi trabalhado em anos anteriores foram sugestões. As alternativas levantadas, nessa
pesquisa, favorecem os profissionais envolvidos com a Educação Especial e podem
auxiliá-los em suas inseguranças, a fim de alcançar uma aprendizagem plena e
participativa. Ficou evidenciado que os profissionais da área de Educação devem se
manter atualizados. É fundamental que os mesmos estejam preparados para lidar com
turmas heterogêneas, uma vez que o processo é contínuo.
Palavras-Chave: Educação Inclusiva. Aprendizagem. Professor. Monitor. Métodos.
ABSTRACT
This article, Difficulties and Possibilities in Inclusive Education: a punctual investigation
from the point of view of Educators, sought to investigate what are the difficulties and
possibilities faced by Special Education monitors and teachers conducting the Early
Years of Elementary Education. Theoretical research addresses school inclusion in
Brazil and in the world, brings possibilities, methods and attributions of teachers and
monitors who work with students included in regular education. The field research took
place by means of a questionnaire directed to teachers who were teachers of the Early
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Years of Elementary Education and monitors of Special Education. The research
discusses the preparation to work with included students, the use of specific methods
or techniques that can assist in the adaptation of content, as well as the development
of students with disabilities. A large part of the interviewees showed interest in learning
more about Special Education and its specificities, mentioned that lectures and
courses on how to work with included students, as well as lived and shared
experiences, techniques applied as a resource, would facilitate the work in the
classroom. Information transfers in relation to the results achieved and the way it was
worked on in previous years were suggestions. The alternatives raised in this research
favor the professionals involved with Special Education and can assist them in their
insecurities, in order to achieve full and participatory learning. It became evident that
professionals in the Education area must keep up to date. It is essential that they are
prepared to deal with heterogeneous classes, since the process is continuous.
Keywords: Inclusive Education. Learning. Teacher. Monitor. Methods.
INTRODUÇÃO
A Educação Especial está sendo o foco de muitas pesquisas, ampliando as
discussões na área da Educação, quer seja pela inclusão de crianças ou pela
preocupação com a formação profissional dos professores e monitores que atuam
com estes alunos. Na Educação Básica, deve-se oferecer, aos alunos diagnosticados,
um ensino que atenda suas necessidades e possibilite o desenvolvimento de suas
competências e habilidades, respeitando suas limitações.
O objetivo principal desse estudo foi compreender as dificuldades e
possibilidades da inclusão em Anos Iniciais do Ensino Fundamental, enfrentadas por
Monitores de Educação Especial e professores regentes de turma da Escola Básica
Municipal Severo de Andrade.
Essa investigação, além de estar pautada na legislação e na literatura,
considerou a ótica dos profissionais envolvidos no processo de ensino e
aprendizagem dos alunos objeto desse estudo. Foi utilizada a aplicação de
questionários, com perguntas aos professores e monitores da rede municipal de
ensino de Canoinhas. Para realizar a pesquisa de campo foi feito um levantamento da
inserção do monitor de Educação Especial na rede pública municipal de ensino do
município de Canoinhas-SC. Além de que são apresentadas as análises e discussões
das informações contidas na pesquisa, por meio de análise qualitativa e, em seguida,
as considerações finais para concluir o trabalho.
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REFERENCIAL TEÓRICO
INCLUSÃO ESCOLAR NO BRASIL E NO MUNDO
A ascendência histórica e cultural sobre a deficiência sempre foi marcada por
forte rejeição, discriminação e preconceito. A pessoa com deficiência era comumente
vista como uma aberração. Por muito tempo, grande número de pessoas, tanto em
Roma Antiga quanto a Grécia Antiga, acreditava que a morte dessas crianças fosse a
melhor alternativa.
Na trajetória histórica que na Idade Média havia muitas contradições e
sentimentos variados em relação às pessoas com deficiência. Variavam as atitudes
que iam da rejeição extrema, passando pela piedade, compaixão e a superproteção.
Aproximadamente no século XVI, na Idade Moderna, houve a evolução das
ciências e, com isso, começaram haver concepções mais racionais.
As primeiras iniciativas para educação de pessoas com deficiências foram
realizadas pelo Médico Educador Edouard Séguin, que disseminou suas ideias pelo
mundo e sua obra ‘Traitement moral, hygiène et éducation des idiots et des autres
enfants arriérés’, publicado em 1846, considerada o primeiro tratado na área de
Educação Especial, que foca nas necessidades das crianças com deficiência, pois
para ele toda criança é capaz de aprender.
No início do século XX é fundado o Instituto Pestalozzi (1926), instituição
especializada no atendimento às pessoas com deficiência mental; em 1954, é fundada
a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, em 1945, é criado
o primeiro atendimento educacional especializado às pessoas com superdotação na
Sociedade Pestalozzi, por Helena Antipoff.
A partir do processo de democratização da escola, evidencia-se o paradoxo
inclusão/exclusão quando os sistemas de ensino universalizam o acesso, a visão dos
direitos humanos e do conceito de cidadania fundamentado no reconhecimento da
diferença e regulação de produção das desigualdades.
Em 1961, o atendimento educacional às pessoas com deficiências passa a
ser fundamentado pelas disposições da Lei de Bases da Educação NacionalLDBEN, Lei n’ 4.024/61 que aponta o direito dos ‘excepcionais’ à educação,
preferencialmente dentro do sistema geral de ensino (BRASIL, 1961).
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De acordo com a Lei 4.024/1961 (Lei Federal) de 20/12/1961, iniciou-se uma
abordagem do direito à Educação das pessoas com deficiência na legislação
educacional brasileira. Porém, ainda não de forma obrigatória, tratando-a apenas
como preferencialmente.
O inciso III do art. 208 da Constituição Federal (1988), fundamenta a Educação
no Brasil, constando a obrigatoriedade de um ensino especializado para crianças com
deficiência. O texto diz que: é dever do Estado com a Educação e será efetivado
mediante a garantia de Atendimento Educacional Especializado às pessoas com
deficiência, preferencialmente na rede regular gratuito.
Na trajetória sobre inclusão, pode-se observar em 1990 um ponto de alta
relevância na história da inclusão em todo mundo. A declaração de Salamanca (1994),
passou a influenciar a formulação das políticas públicas da Educação Inclusiva. Essa
declaração é considerada, mundialmente, um dos mais importantes documentos que
visam sobre a inclusão social.
Segundo a Declaração de Salamanca (1994, p. 5 -10):
7. Princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças
devem aprender juntas, sempre que possível, independentemente de
quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter. Escolas inclusivas
devem reconhecer e responder às necessidades diversas de seus alunos,
acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma
educação de qualidade à todos através de um currículo apropriado, arranjos
organizacionais, estratégias de ensino, uso de recurso e parceria com as
comunidades. Na verdade, deveria existir uma continuidade de serviços e
apoio proporcional ao contínuo de necessidades especiais encontradas
dentro da escola.

A Declaração de Salamanca traz reflexões quanto ao reconhecimento da
necessidade de se caminhar junto a uma escola para todos, que celebre a diferença
e apoie a aprendizagem, é o princípio da inclusão.
Muitos direitos foram garantidos em leis, pode-se observar na Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n.º 9.394/1996 (Lei federal) de 20/12/1996,
que cita:
[...] III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades,
preferencialmente na rede regular de ensino; [...] (1996, p. 02)
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Na versão final da Base Nacional Comum Curricular, BNCC (2019, p.16) diz
que:
Além disso, a escola, como espaço de aprendizagem e de democracia
inclusiva, deve se fortalecer na prática coercitiva de não discriminação, não
preconceito e respeito às diferenças e diversidades. [...] Igualmente, requer o
compromisso com os alunos com deficiência, reconhecendo a necessidade
de práticas pedagógicas inclusivas e de diferenciação curricular, conforme
estabelecido na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

No que diz respeito aos métodos de ensino, ao conjunto de valores que formam
os cidadãos, esse documento vai ajudar e contribuir para que todos os alunos tenham
o direito à Educação assegurada.
TIPOS DE DEFICIÊNCIA E O PÚBLICO ALVO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO
A nova política considera público-alvo da Educação Especial, aqueles alunos
com

deficiência,

transtornos

globais

de

desenvolvimento

e

com

altas

habilidades/superdotação, ou que têm impedimentos de longo prazo de natureza
física, intelectual, mental ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras,
podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. Alunos com deficiência
são aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual,
mental ou sensorial.
Nas escolas municipais de Canoinhas-SC, os alunos com deficiência são
atendidos pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE). O AEE tem sido
compreendido importante para a aprendizagem do aluno em processo de inclusão, as
salas de recursos multifuncionais oportunizam a aquisição de conhecimentos de
forma lúdica, com materiais diferenciados e professor com formação em Educação
Especial. O AEE tem como função identificar, elaborar e organizar recursos
pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação
dos alunos, considerando suas necessidades específicas.
É fundamental que o AEE seja estendido a todos os alunos que possuam
alguma Necessidade Especial (NEE), a fim de que suas necessidades educacionais
sejam atendidas com o intuito de que a aprendizagem seja efetivada.
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São exemplos práticos de AEE: o ensino da Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS) e do código Braille, a introdução e formação do aluno na utilização de
recursos de tecnologia assistiva, como a comunicação alternativa e os recursos de
acessibilidade ao computador, à orientação e mobilidade, a preparação e
disponibilização ao aluno de material pedagógico acessível, entre outros.
O AEE deve ser oferecido em horários distintos das aulas das escolas comuns,
com outros objetivos, metas e procedimentos educacionais.
TECNOLOGIAS ASSISTIVAS
Segundo Bersch e Tonolli (2006), o termo Tecnologias Assistivas (TA) é
utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e serviços, que contribuem para
proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e
consequentemente promover vida independente, e a inclusão. Conforme Vilela (2018)
menciona, antes definir e produzir qualquer recurso, serviço de tecnologia assistiva,
faz-se imprescindível realizar uma avaliação das verdadeiras necessidades individuas
do aluno, para que se efetive um atendimento inclusivo.
São exemplos de tecnologias assistivas: rampas de acesso a calçadas e a
prédios; andadores; lupas manuais ou eletrônicas; softwares ampliadores de tela;
aparelhos para surdez; avatares Libras.
POSSIBILIDADES DA INCLUSÃO ESCOLAR NA ROTINA DOS EDUCANDOS
A fim de atender os alunos com NEE dos alunos, deve-se antes de tudo saber
de que maneira a escola está preparada pedagogicamente para responder às
necessidades desses discentes, pois muitos professores relatam encontrar
dificuldades nesse processo, o qual é visto como um grande desafio que pode gerar
satisfações assim como muitas frustrações.
Para Martins (2006), as escolas que adotam o paradigma da inclusão são
desafiadas a se reestruturarem, tornando-se mais responsivas às necessidades dos
alunos, porque o ensino inclusivo busca repensar a escola no sentido de promover
mudanças em sua organização e na maneira como os profissionais da educação
percebem os alunos. O objetivo da Educação Inclusiva é minimizar a exclusão social,
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partindo do princípio de que a Educação constitui direito humano básico e alicerce de
uma sociedade mais justa e solidária.
Segundo Jones e Jones (in STAINBACK, 1990), os bons professores possuem
algumas habilidades específicas para o manejo em sala de aula com inclusão. Tais
habilidades estão relacionadas com: conhecer a pesquisa e a teoria sobre os
procedimentos em sala de aula, as necessidades dos alunos; saber como estabelecer
relacionamentos positivos, que ajudem conhecer as necessidades dos mesmos,
estabelecer relacionamentos positivos; saber como usar os métodos de ensino que
promovem a aprendizagem por parte dos alunos, individualmente, e da turma como
um todo, usar os métodos de ensino que maximizam o comportamento dos alunos
nas tarefas, saber como usar uma grande variedade de métodos que envolvem os
alunos no exame e na correção dos seus comportamentos inadequados.
A capacitação dos professores deve ser contínua e ocorrer de forma que os
participantes se sintam engajados e motivados a promover a aprendizagem, mesmo
diante dos desafios.
MÉTODOS DE APRENDIZAGEM UTILIZADOS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Todo processo de ensino e aprendizagem, deve ter uma intencionalidade bem
definida de alfabetização, não pode abdicar do trabalho específico com um método de
ensino relacionado tanto às teorias de conhecimento, como ao Projeto Político
Pedagógico (PPP) da escola.
Se a proposta didática é imposta de maneira uniforme a todos os alunos será
totalmente inadequada para o grupo, pois alguns serão fáceis demais e para
os outros, difíceis demais. Logo, então a importância do ensino diferenciado
e, também, da avaliação diferenciada para que possibilite a cada aluno ser
avaliado de acordo com suas habilidades orais, visuais e escritas
(PERRENOUD, 1999. p.32).

Destaca-se nesse trabalho algumas metodologias que colaboram para o
desenvolvimento do trabalho dos profissionais da educação.
A maioria dos métodos de intervenção e tratamento pode ser subdividida em
três grandes grupos: aqueles que usam modelos de análise aplicada do
comportamento; os que são fundamentados em teoria de desenvolvimento; e
aqueles que são fundamentados em teorias de ensino estruturado (GADIA,
2006, p. 429).
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A terapia em Análise do Comportamento Aplicada (ABA), originada do termo
inglês, Applied Behavior Analysis, tem mais de 30 anos de história e evidências
científicas. Essa intervenção permite trabalhar, com eficácia, as crianças com atraso
no desenvolvimento, com restrição de repertório e comportamentos atípicos, também
é um dos tratamentos terapêuticos para autismo.
O método Treatment e Education of Autistic and Related ComunicationHandicapped Children (TEACCH), em português: Tratamento e Educação para
Autistas e Crianças com Déficits Relacionados com a Comunicação, que combina
estratégias cognitivas e comportamentais, principalmente em procedimentos com
base em reforço para modificação do comportamento.
Os programas individualizados também colaboram para o sucesso no
atendimento. Nesse método, utilizam-se fotos, figuras e cartões.
A Proposta de Alfabetização Desafios do Aprender (ABACADA) é um método
de ensino, utilizado geralmente em salas do AEE, frequentada por alunos com
deficiência ou dificuldades de aprendizagem. O ABACADA é fundamentado em dois
métodos de alfabetização, o Método Sodré e o Método Fônico. A proposta dispõe de
recursos didáticos, como jogos, figuras, brincadeiras, com a finalidade de favorecer a
compreensão da linguagem oral e da aquisição da leitura e da escrita.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa ocorreu de forma qualitativa e é classificada como uma modalidade
de pesquisa exploratória. Buscou-se familiarizar com maior precisão e estabelecer o
contato entre o pesquisador, e o que já foi produzido a respeito do tema, de acordo
com Minayo (2001, p. 14):
A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser
reduzidos à operacionalização de variáveis.

Ou seja, ela permite clarear alguns aspectos que estão diretamente
relacionados aos direitos dos alunos à interação entre família e escola, formação do
profissional dos docentes e os métodos de trabalhos utilizados na Educação Especial.
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Do ponto de vista dos procedimentos, o presente projeto se enquadra na
pesquisa bibliográfica, abrangendo a pesquisa de campo.
Para Trujillo apud Barros e Lehfeld (2000, p. 75):
[...] a pesquisa de campo não é, simplesmente, realizar uma coleta de dados,
é preciso estabelecer os objetivos que discriminam o que deve ser realmente
coletado. É recomendado iniciar esta fase realizando uma pesquisa
bibliográfica, para que o autor fique ciente de tudo o que já foi relatado sobre
o assunto que está sendo estudado.

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de materiais publicados em
livros, artigos, dissertações e teses. Pode ser realizada independentemente ou pode
constituir parte de uma pesquisa descritiva.
Os dados para a pesquisa foram obtidos por intermédio da aplicação de
questionários e entrevistas, com os profissionais que atuam nas Instituições de
Educação do município de Canoinhas-SC e que trabalham em classes de ensino
regular, em que estão inseridos alunos de inclusão.
Para a coleta foi utilizado um questionário com questões fechadas e abertas,
composta de um roteiro prévio, com espaços, para a manifestação das opiniões dos
educadores, que atuam com alunos de inclusão.
A pesquisa de campo foi efetivada na Escola Básica Municipal (EBM) Severo
de Andrade, no Bairro Campo d’Água Verde. Foram entrevistados 04 professores
regentes e 04 monitores de Educação Especial, que atuam diretamente com
educandos de inclusão, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
O objetivo dessa entrevista respalda na investigação das dificuldades
enfrentadas pelos monitores de Educação Especial e professores regentes, na
adaptação de conteúdos e as possibilidades encontradas pelos mesmos.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os
níveis, etapas e modalidades, realiza o AEE, disponibiliza os recursos e serviços,
orienta quanto à sua utilização no processo de ensino e aprendizagem, nas turmas
comuns do ensino regular.
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O município conta com o trabalho pedagógico da Secretaria Municipal de
Educação (SME), profissionais do Espaço Crescer (fonoaudiólogas, professoras do
AEE), professores de Educação Especial no AEE e monitores de Educação Especial.
A adesão da SME para com as salas de AEE teve início no ano 2004.
Existem, atualmente, trabalhando 14 professoras no AEE, 49 monitores de
Educação Especial efetivos e 56 contratados, com 20 horas e 40 horas de trabalho
semanal. Foram obtidos dados da SME de Canoinhas sobre número de alunos
inclusos atendidos, tipo de deficiências e número de monitores que trabalham na rede
municipal no ano de 2019.
O município atendeu em torno de 286 alunos com deficiência. Só na EBM
Severo de Andrade o total de 26 alunos, sendo 18 com deficiência intelectual leve, 02
com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), 03 autistas, 01
deficiente intelectual moderado, 01 com paralisia cerebral e 01 com deficiência física.
Para o ano de 2019, o município contou com 95 monitores de Educação
Especial para auxiliar alunos com deficiência.
Quadro 1- Tipos de deficiências atendidas pelo município de Canoinhas-SC
DEFICIÊNCIAS

NÚMERO

DIL- Deficiência Intelectual Leve

129

TDH- Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade

67

DV- Deficiente Visual

04

DA- Deficiente Auditivo

03

DF- Deficiência Física

06

DIM- Deficiência Intelectual Moderada

05

DIS- Deficiência Intelectual Severa

01

Síndrome de Down

09

Paralisia Cerebral

14

Autista

24

Atraso no Desenvolvimento

07

Superdotação/ Altas Habilidades

03

Hidrocefalia

04

Múltiplas

10

Fonte: Dados da Secretaria da Educação do Município de Canoinhas (2019).

Por meio dos dados obtidos ficou evidenciado que o tipo de deficiência mais
atendido pelo município é Deficiência Intelectual Leve (DIL), pois corresponde a 129
alunos.
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A EBM Severo de Andrade está situada na rua Valdemiro Olsen, n.º 1015,
Bairro Campo da Água Verde, Canoinhas-SC. No quadro 3 consta a população da
referida escola.
Quadro 2 – População da escola pesquisada
EBM SEVERO DE ANDRADE
Funcionários
Educação infantil
Alunos anos iniciais
Alunos anos finais
Fonte: Dados da pesquisa (2019).

NÚMERO
52
39
249
230

A escola conta com 518 alunos distribuídos na Educação Infantil, nos Anos
Iniciais e nos Anos Finais do Ensino Fundamental, estudando em dois turnos
vespertino e matutino.
Atuam na EBM Severo de Andrade, 9 monitores de Educação Especial nos
Anos Iniciais e Anos Finais. A escola possui uma sala de AEE, na qual trabalha uma
professora pós-graduada, que atende 21 alunos dos 26 de inclusão que estudam na
instituição, com diagnósticos variados, sendo o principal a deficiência intelectual leve.
No levantamento realizado de quantos monitores de Educação Especial
atuavam em Anos Iniciais com alunos de inclusão e quantos professores regentes
tinham alunos de inclusão na sala de aula. A escola contava com 06 professoras
regentes de turma de anos iniciais, participaram da entrevista 04 professores, pois, 02
professores não possuíam alunos de inclusão em suas turmas.
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Gráfico 1 – Sentir-se preparado para trabalhar com alunos de inclusão

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Alguns dos participantes se mostraram inseguros, diante da possibilidade de
receber uma criança com necessidades especiais em sua sala de aula. Muitas vezes,
culpam a falta de conhecimento e a pouca habilidade para trabalhar com alunos
deficientes.
A formação é algo que merece atenção quando se aborda o assunto inclusão,
confiança é necessária para lidar com suas próprias limitações.
A inclusão é vista como um desafio que causa angústias, em grande parte dos
profissionais da Educação. Segundo Mantoan (2003, p. 97):
A educação inclusiva deve ser entendida como uma tentativa a mais de
atender as dificuldades de aprendizagem de qualquer aluno no sistema
educacional e com um meio de assegurar que os alunos, que apresentam
alguma deficiência, tenham os mesmos direitos que os outros, ou seja, os
mesmos direitos dos seus colegas escolarizados em uma escola regular.

Quando alunos de inclusão são devidamente aceitos pela escola, trazem um
compromisso com as práticas pedagógicas que venham favorecer uma aprendizagem
significativa, inclusiva e de qualidade.
Tesini e Manzini (1999) alertam que a inclusão escolar envolve professores
bem-preparados e uma política que venha subsidiar princípios e práticas, para atender
às necessidades educativas especiais, construindo normas uniformes sobre a
igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiência.
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Observa-se que, as escolas se encontram praticamente destituídas da
infraestrutura necessária para implantar projetos inclusivos, tanto no tocante aos
aspectos físicos quanto a recursos humanos.
Com isso, acredita-se que os professores, na sua maioria, não estão sendo
preparados para receber alunos com necessidades educativas especiais, sendo
levados a se sentirem inseguros, preocupados e desamparados em sua profissão.
Gráfico 2 – Dificuldade em adaptar conteúdos

Fonte: Dados da pesquisa (2019).
Segundo os dados apresentados pela pesquisa, a maioria dos profissionais
enfrenta dificuldades, às vezes, para adaptar conteúdos que buscam facilitar a
assimilação e aprendizagem dos alunos com dificuldades. É importante é que as
escolas façam reuniões periodicamente, nas quais os professores que possuem
crianças com deficiência em suas turmas e monitores, possam tirar suas dúvidas e
encontrar as soluções que precisam para adaptar seus conteúdos.
Goés (2002), ao se referir aos cursos de licenciatura, observa a falta de preparo
dos futuros professores com relação à educação inclusiva, o que torna frágil a
qualidade da educação para o aluno com NEE, haja vista a ausência de um trabalho
pedagógico que atenda às reais necessidades do aluno, poderá deixá-lo à margem
do processo de ensino.
Sabe-se que a formação, inicial ou continuada, dos professores ainda precisa
ser pensada e analisada, para que a atuação inclusiva traga mais possibilidades de
acesso e aprendizado.
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A adaptação curricular se deve à verificação de que as práticas educativas não
alcançam as especificidades dos alunos, promovendo, assim, o fracasso escolar,
sendo necessária uma educação diferenciada para seus alunos especiais.
Para que ocorra aprendizado se faz necessário que o professor apresente
diferentes adaptações curriculares, é preciso mudanças na atuação do professor para
consolidação da educação inclusiva.
Quando questionados sobre se sentirem preparados para trabalhar com alunos
de inclusão e suas maiores dificuldades na área, professores e monitores deram os
seguintes depoimentos:
Quadro 3 – Sentir-se preparado para trabalhar com alunos de inclusão e suas maiores dificuldades
na área
PROFESSORES
MONITORES
- Compreender como o aluno se expressa.
- No início não, pois era um trabalho totalmente novo
- Adaptação de materiais.
para mim. Até hoje existem dificuldades quanto a
- Entender qual a melhor maneira de ajudar pensar o conteúdo e chegar a uma linha de
(método) o aluno a obter conhecimento. raciocínio que possa atingir e chamar a atenção do
(Professor A)
aluno a se envolver com a atividade e/ou entender o
conteúdo que está sendo passado. A maior
dificuldade é ver que está as vezes, sob minha
responsabilidade desenvolver e/ou aplicar uma
adaptação nas atividades e não ter tempo nenhum
livre durante o expediente para fazê-lo (SIC).
(Monitor 1)
-Trabalho de forma coletiva, participativa, em -Nunca tive dificuldades. Sempre procurei incluí-las
grupo.
Um
trabalho
realizado
nas ao ambiente escolar, para eles não sentirem-se
competências e habilidades. Desta forma o excluídos pelos outros alunos. Pois eles sentem-se
trabalho
tem
o
mesmo bem quando tratados igualmente. Caso contrário
objetivo, aprendizagem
significativa, não
educação de qualidade. (Professor B)
seria uma inclusão (SIC). (Monitor 2)
- Preparado mesmo a gente não está, pois é - Em alguns casos sim, me sinto preparada. Mas
a partir do momento em que conhecemos a quanto aos métodos que existe para aplicação em
realidade dos alunos de inclusão e da turma a sala de aula para inclusão, sabemos que existe, mas
se trabalhar é que buscamos a melhor forma é bem pouco utilizado ou nem é utilizado com os
de adaptar conteúdos buscando resultado alunos (SIC). (Monitor 3)
positivo (SIC).
- Precisamos que o trabalho da sala seja em
conjunto com especialistas e equipe
pedagógica. (Professor C)
- No início tive muita dificuldade para adaptar Precisamos
estar
sempre
buscando
atividades, mas com auxílio pude rever especialização. A maior dificuldade é retirar o rótulo
métodos que foram significativos. As que os alunos de inclusão carregam. Fazer com que
dificuldades que encontro é encontrar a sociedade os aceite no seu meio como seres
métodos diferenciados que envolvam o aluno. humanos que aprendem de maneira diferente.
(Professor D)
(Monitor 4)
Fonte: Dados da pesquisa (2019).

No quadro 3 professor (B) e um monitor (2) afirmaram estarem preparados para
trabalhar com alunos de inclusão declararam não possuir dificuldades. Entretanto, a
352
Pesquisa em educação sob o olhar do curso de pedagogia/PARFOR (ISBN: 978-65-991601-6-5)

maioria dos entrevistados relatou que não se sente totalmente preparada,
considerando, como maiores dificuldades, a adaptação de materiais e a
incompreensão em relação à utilização de métodos diferenciados que envolvam os
alunos.
No ofício de ensinar, professores enfrentam dificuldades e desafios de se
manterem atualizados e criarem estratégias, para despertar o interesse do aluno em
aprender. Pois, os mesmos possuem diferentes formas de aprender, representando
um desafio para o professor, motivar e manter o aluno desafiado em seu potencial.
Conforme Bueno (2001, p. 27) “uma política efetiva de educação inclusiva deve
ser gradativa, contínua, sistemática e planejada, na perspectiva de oferecer às
crianças deficientes educação de qualidade [...]”. Portanto, seguindo essa afirmativa,
o professor deve se atualizar, acompanhar as descobertas e novidades de sua área
de formação. É fundamental que o mesmo possa lidar com demandas de turmas
heterogêneas, lidar com expectativas e comportamentos, muitas vezes diferentes
daqueles para os quais foram preparados, quando formados.
Quadro 4 – Gostaria saber ou conhecer mais sobre inclusão e estratégias para contribuir para seu
trabalho em sala de aula
PROFESSORES
MONITORES
- O entrevistado não quis responder (Professor - Mais cursos e palestras que abordem estas
A)
estratégias com mais foco, com mais ênfase nas
dificuldades já conhecidas mais relacionadas a
cada deficiência e formas de trabalhar que já
apresentam resultados, assim como ideias
norteadoras para o desenvolvimento de novas
técnicas. (Monitor 1)
- Palestra para professores e principalmente
para alunos. (Professor B)

- Eu gostaria que a partir do momento que se
organiza as turmas e cada aluno de inclusão e
conversar e repassar como é a realidade do
aluno e (como) até que ponto acontece seu
desenvolvimento. (Professor C)
Palestras que o assunto ``inclusão`` seja o foco
(Professor D)

- Sempre no início do ano letivo procura saber qual
a real dificuldade do aluno que irei trabalhar. Para
saber como proceder, adaptar materiais para que
esse aluno obtenha sucesso na aprendizagem.
(Monitor 2)
- Para ter mais conhecimento, os monitores
necessitam mais, cursos, especializações na área
para melhorar nosso trabalho com os alunos.
(Monitor 3)
Gostaria de conhecer mais pessoas que
trabalham na Educação Especial com mais
vivências com esses alunos. Dividir experiências e
somar conhecimentos. (Monitor 4)

Fonte: Dados da pesquisa (2019).
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Verificou-se que grande parte dos entrevistados quer aprender mais, citando
palestras e cursos na área de Educação Especial, bem como vivências e técnicas
aplicadas ao tema como alternativas para facilitar o trabalho em sala de aula. Também
há a sugestão de melhorar o repasse de informações sobre os alunos de inclusão de
um ano para outro. Poderia haver um cadastro online a ser alimentado todos anos por
professores e monitores com informações relativas ao aluno com NEE.
Vasconcellos (2006, p. 67) diz que "enquanto o professor não mudar a forma
de trabalhar em sala de aula, dificilmente conseguirá mudar a avaliação formal,
decorativa, autoritária, repetitiva e sem sentido".
Sabe-se também que para mudar o entendimento sobre a avaliação, será
necessário operar outras mudanças. Inicialmente, é indispensável que se reinvente a
escola, enquanto espaço de construção do conhecimento. Outros aspectos
fundamentais estão relacionados à formação dos professores e a participação da
família, mas sem dúvida se trata de um grande desafio educacional, em que as
questões inclusivas devem ser consideradas.
CONCLUSÃO
Esse estudo buscou identificar dificuldades e possibilidades relatadas pelos
professores e monitores no contexto escolar dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, no processo de inclusão dos alunos, visto que a Educação é um
processo contínuo e necessita de novos conceitos e estratégias.
Embora, a pesquisa tenha sida limitada a uma única escola da rede pública
municipal de ensino, a mesma pode ser considerada uma amostra de como pensam
os professores e os monitores, envolvidos na aprendizagem de alunos no processo
de inclusão.
A grande parte dos entrevistados demonstrou interesse em aprender mais
sobre a Educação Especial e suas especificidades, bem como utilizar os métodos
diferenciados de aprendizagem. Menciona-se a importância de palestras, cursos
sobre como trabalhar com alunos inclusos, bem como experiências vivenciadas e
compartilhadas. As técnicas e os métodos aplicados como recurso facilitaria o trabalho
em sala de aula desse modo, foram elencadas sugestões pelos mesmos, tendo em
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vista melhoraria do acolhimento de alunos de inclusão na turma, com o repasse de
informações sobre as maneiras pedagógicas trabalhadas em anos anteriores.
Verificou-se por meio da pesquisa, que a inclusão acontece quando há um
comprometimento entre as partes envolvidas, professor, monitor, família, equipe
pedagógica e AEE e essa amostra pode dar pistas de quais são as dificuldades
enfrentadas nas demais escolas de ensino básico regular.
Como possibilidade de melhorar o trabalho em sala de aula com alunos
inclusos temos: indicações possíveis a serem implementadas, caminhos a serem
seguidos que podem favorecer a participação e a aprendizagem, bem como pode se
constituir em fonte de informações para subsidiar processos de formação de
professores, seja inicial, continuada e/ou em serviço.
No campo afetivo, é necessário ajudar as crianças a criarem sentimentos
positivos, em relação a si mesmas, fazendo com que elas se sintam valiosas e
seguras, dessa forma o êxito escolar estará garantido. Portanto, afirma-se que o
presente estudo contribuiu para o conhecimento referente aos procedimentos
educacionais. Evidenciou-se a importância do monitor de sala de aula com alunos
inclusos, pois o interesse e dedicação demonstrados pelos mesmos faz diferença
numa aprendizagem de sucesso. Ficou confirmado na pesquisa que os profissionais,
que trabalham com alunos inclusos, têm interesse em aprender e apontam como
importante a participação em cursos e palestras, com pessoas capacitadas e
experientes na rotina com alunos inclusos. Destaca-se que a formação continuada,
bem como os cursos de capacitação precisam ser dinâmicos e atualizados de acordo
com o contexto educacional do município.
Embora as questões levantadas nessa pesquisa tenham sido consideradas,
ainda há espaço para investigações futuras. Sendo assim, abre-se espaço para
estudos posteriores a respeito do assunto.
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A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA EM LIBRAS PARA A INCLUSÃO DO ALUNO
SURDO EM SALA DE AULA
Liria Aparecida Ribeiro Chagas49
Vivian Lachman50
RESUMO
A inclusão do aluno surdo no ensino regular apresenta desafios contínuos. É
importante que os professores desenvolvam ações diferenciadas para efetivar o
processo de inclusão. A música em Libras pode contribuir para melhorar esse
processo. Por isso a importância de se compreender como a utilização da música em
Libras no ensino regular pode contribuir para a inclusão do aluno surdo. O objetivo
deste artigo consiste em compreender a importância da música como recurso
pedagógico na inclusão do aluno surdo na sala de aula. A metodologia utilizada possui
caráter descritivo e qualitativo para a análise de dados, que foram coletados por meio
da aplicação de questionários. O instrumento de coleta de dados foi aplicado a
professores e alunos da Escola Manoel Estevão Furtado, da rede estadual de ensino
de Santa Catarina, localizada no município de Papanduva. Os resultados obtidos
demonstram que a totalidade dos professores reconhece a importância da música em
Libras para a aprendizagem e a interação dos alunos surdos e ouvintes. Entre as
dificuldades identificadas está o desconhecimento da Libras pelos professores o que
torna o processo dependente do intérprete de Libras. Os alunos também
reconheceram que a música auxilia no processo de aprendizagem dos gestos em
Libras. Assim, constatou-se que a música em Libras pode ser uma ferramenta
eficiente para o processo de aprendizagem, tanto de ouvintes quanto de surdos, e
contribui para o processo de inclusão como um todo.
Palavras-Chave: Música. Ensino de Libras. Surdo.
ABSTRACT
The inclusion of deaf students in regular education presents ongoing challenges. It is
important that teachers develop differentiated actions to implement the inclusion
process. Music in pounds can help improve this process. Therefore, the importance of
understanding how the use of music in pounds in regular education can contribute to
the inclusion of deaf students and the choice of this theme for this research. The main
objective was to understand the importance of music as a pedagogical resource in the
inclusion of deaf students in the classroom. The methodology has a descriptive and
qualitative character for data analysis, which were collected through the application of
questionnaires. The data collection instrument was applied to teachers and students
of the Manoel Estevão Furtado School, from the state school system of Santa Catarina,
located in the municipality of Papanduva. The results obtained show that all teachers
recognize the importance of music in pounds for the learning and interaction of deaf
students and listeners. Among the difficulties identified is the lack of knowledge of
49Acadêmica
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Libras by teachers, which makes the process dependent on the Interpreter of Libras.
The students also recognized that music helps in the process of learning the gestures
in Libras. Thus, it was contacted that music in Libras can be an efficient tool for the
learning process, both listeners and deaf people, and contributes to the process of
inclusion as a whole.
Keywords: Music. Teaching Pounds. Deaf.
INTRODUÇÃO
A educação especial é um processo relativamente novo, pois, em outras
épocas, a pessoa com deficiência não era considerada como alguém que possuía
direitos iguais e que deveria ser incluída. Com o advento da Idade Contemporânea,
as atitudes para com as pessoas deficientes se modificaram, pois, as instituições
principiaram a se preocupar com a escolaridade. Porém, a sociedade moderna ainda
iria manter por muito tempo a prática segregadora, separando ou isolando aqueles
que de uma forma não correspondiam ao modelo idealizado. Como consequência,
esses indivíduos foram sendo excluídos dos mais diferentes espaços sociais.
Apesar do avanço dos estudos sobre educação especial no Brasil e no mundo,
muitos desafios persistem. Uma das questões candentes sobre essa temática é o
desenvolvimento de novas estratégias para qualificar o processo de ensino
aprendizagem e, dessa forma, consolidar o processo de inclusão do surdo no ensino
regular.
No que tange às pessoas com deficiência auditiva, problemas e desafios
específicos surgem e, por isso, ações específicas são necessárias. Com base nessas
constatações, constitui-se a seguinte questão-problema: quais as possibilidades e
desafios do uso da música em Libras como recurso pedagógico para a inclusão do
aluno surdo no ensino regular?
O aluno surdo necessita de estratégias de ensino e critérios de avaliação
diferenciadas que possam considerar as produções singulares, pois os mesmos
utilizam o português como segunda língua e a LIBRAS com língua materna.
Especificamente em relação ao estudante surdo é importante que os colegas e
professores do surdo compreendam as dificuldades enfrentadas por ele no cotidiano
do ensino regular. Nesse sentido, sabe-se que a música consiste em um excelente
método para aprendizagem da LIBRAS e, portanto, o uso da música em LIBRAS
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poderá, por um lado, estimular a integração do aluno surdo e, por outro, viabilizar a
aprendizagem da LIBRAS por todos os envolvidos no processo.
O objetivo geral definido para a pesquisa que originou o presente artigo
consistiu em verificar a importância da música em LIBRAS como recurso pedagógico
e metodológico e como ferramenta de integração do aluno surdo no ensino regular.
Para atender a esse objetivo geral, foram elaborados objetivos específicos que se
propuseram a compreender a trajetória da educação especial no Brasil e no mundo,
a analisar a educação do surdo na contemporaneidade e a entender a importância da
Educação Bilíngue para o surdo.
MATERIAL E MÉTODOS
A proposta metodológica da pesquisa apoiou-se em uma abordagem
qualitativa. É uma pesquisa de natureza básica e exploratória quanto aos objetivos.
Em relação aos procedimentos é bibliográfica e de campo, com a utilização dos
seguintes procedimentos: investigação, análise e interpretação dos dados e produção
escrita dos resultados da pesquisa.
Inicialmente foi realizada a pesquisa bibliográfica em relação ao tema
abordado, fazendo um levantamento de referenciais para a estruturação e o
enriquecimento do trabalho. A revisão da bibliografia gerou um conjunto de
informações que embasou o desenvolvimento da pesquisa.
Seguindo essa direção, após o levantamento bibliográfico, a segunda etapa do
processo metodológico ocorreu com base na aplicação de questionário, que objetivou
coletar dados de professores e alunos. O local da pesquisa foi a Escola Estadual
Básica Manoel Estevão Furtado, localizada no município de Papanduva, estado de
Santa Catarina. A coleta de dados se deu por meio da aplicação de um questionário
a cinco professores e cinco alunos do quarto e sexto ano do ensino fundamental da
referida escola.
As perguntas abertas contemplaram as informações sobre o deficiente auditivo,
a prática pedagógica e o uso da música como recurso metodológico utilizado por
professores intérprete de Libras, de uma escola regular. Objetivou-se compreender a
importância da música como um recurso pedagógico e motivacional para a o processo
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de ensino aprendizagem em sala de aula, usando a música em Libras e a língua de
sinais como um instrumento de integração dos alunos surdos com os ouvintes.
A presente pesquisa foi submetida ao comitê de ética da Universidade do
Contestado (UnC) sendo aprovado sob número: 26364919.0.0000.0117. O projeto de
pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética na Pesquisa (CEP) via Plataforma Brasil e
obteve aprovação para ser desenvolvido sob Parecer Número: 3.918.699. Os
entrevistados receberam Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Neste item busca-se analisar os dados coletados por meio do questionário, que
foi aplicado a cinco professores e a cinco alunos da Escola Manoel Estevão Furtado,
da rede estadual. Responderam ao questionário três professores regentes, uma
professora bilíngue, um professor instrutor de Libras e três alunos ouvintes, além de
duas alunas surdas totalizando uma amostra de dez indivíduos.
Na questão relacionada a importância da música em Libras (questão 1): ‘Qual
a importância da música em Libras como recurso pedagógico para a inclusão dos
alunos surdo?’, o primeiro questionário analisado foi respondido pela P1, que relatou
que ao trabalhar a música em Libras na sala de aula consegue perceber a interação
da aluna surda com os colegas e também percebe que a música facilita no
aprendizado, “pois ela ajuda as crianças a memorizar os sinais mais rápido e também
ajuda a criança surda a se comunicar e se conectar ao mundo”.
O segundo grupo de informações foi retirado do questionário respondido pela
P2 da sala, que relatou que quando foi trabalhado com a música com sua aluna surda
ela pode perceber a importância desse recurso pedagógico na sala de aula, “o quanto
traz interação entre todos os alunos”.
O questionário respondido pela P3 da sala relata que na sua percepção a
música em Libras trabalhada não só na sala de aula, mas na escola como um todo é
essencial para a inclusão e interação dos alunos, pois, por meio dela “podemos
observar nos alunos um desejo maior de aprender cada sinal da letra da música,
desperta a curiosidade e a vontade de aprender mais toma conta de cada rostinho”.
Quando a música tem um propósito a mais como apresentação para escola toda, “é
visível a importância da mesma, pois a turma toda se sente orgulhosa em poder
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apresentar algo onde sua colega fará parte. Isso para mim é ter é ser inclusão de
verdade”.
A quarta informante, P4, relatou também que a música em Libras tem papel
muito importante, pois “pude contemplar a interação dos alunos ouvintes com a aluna
surda e a professora bilíngue”. Segundo ela, a organização da aula, o repasse dos
sinais com seus devidos significados em português a espontaneidade dos alunos no
aprendizado da música em Libras é muito gratificante. E ainda:
E ver a aluna surda aprendendo e interagindo através da música é magnífico,
quando se oportuniza a professora bilíngue trabalhar as Libras em sala de
aula e ela traz a música como recurso pedagógico, fico realmente encantada
ao ver seu trabalho sendo realizado em sala de aula com êxito e com
resultado positivo de um modo geral .Por esse motivo sempre que posso peço
que a professora bilíngue trabalhe em conjunto comigo e com a turma
utilizando esse recurso e quais mais outros ela quiser.

Esse conjunto de informações começa a indicar que realmente a música
contribui para o processo de inclusão em sala de aula.
O quinto entrevistado foi P5, de Libras, que trabalha na sala do Atendimento
Educacional Especializado, período contraturno do aluno para dar assistência aos
alunos surdos da escola toda, trabalhando a Libras com esses alunos. Também
trabalha em conjunto com as professoras bilíngues por isso seu depoimento foi muito
importante para a pesquisa. Segundo seu relato:
Sou professor instrutor de Libras, sou surdo quando trabalho música em
Libras preciso de uma intérprete para me ajudar, pois com sua ajuda consigo
sentir a emoção passada por ela através das expressões corporais e faciais,
todos argumentam como surdo vai ouvir a música, simples não ouvimos,
sentimos a vibração a energia da pessoa que está interpretando. Com isso,
posso afirmar que consigo me expressar através da Música. Trabalhamos
juntos na sala de aula com um propósito só, que é a inclusão dos nossos
alunos surdos e para isso utilizamos vários recursos pedagógicos e entre eles
está a música em Libras. Posso perceber o quanto esse recurso mexe com a
imaginação dos alunos, o quanto ele ajuda na interação entre surdos e
ouvintes. Nos facilita muito nosso trabalho, pois ele é um misto de sentimento
sendo dinâmico prazeroso, ajuda a explorar e conhecer objetos ele é
essencial para o desenvolvimento dos alunos facilitando o aprendizado das
crianças e ainda propicia a inclusão de todos.

Nessa amostra é possível perceber que os cinco entrevistados afirmam que a
música em Libras utilizada como recurso pedagógico é uma ferramenta muito
importante para aprendizagem e a interação entre os alunos.
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O primeiro inquirido faz referência que a música em Libras facilita o
aprendizado e a memorização, o segundo destaca que a música é um recurso
importante para a interação. Nesse sentido, fica evidente na fala dos informantes que
é possível através desse recurso pedagógico ampliar o conhecimento do aluno e a
interação dos mesmos e assim fazendo com que aconteça o aprendizado de forma
acessível e agradável. Um dos pontos mais importantes para a aquisição de uma nova
língua é a memorização. Vários estudos mostram a ligação da música com a memória,
pois, segundo Vicentini e Basso (2008, p. 113), “a música e seu sub componente, o
ritmo, tem beneficiado a rota do processo de memorização”.
O terceiro inquirido faz referência ao fato de a música em Libras facilitar a
inclusão e despertar a curiosidade de aprender, o interesse fica visível na fala desse
professor. Segundo Ferreira (2002, p.13), “com o uso da música é possível despertar
e desenvolver nos alunos sensibilidades mais aguçadas, na observação de questões
próprias a disciplinas alvo”. Sendo assim, utilizar tal recurso ajuda estimular o
interesse do aluno, ajudando assim no seu desenvolvimento e aprendizado. Percebese que ambos os professores relataram que a música é de suma importância para a
aprendizagem, destacando sua contribuição para o aprendizado da criança e a
interação dos alunos ouvintes com o aluno surdo, pois a mesma torna a aula mais
dinâmica, prazerosa, facilita a memorização dos sinais e traz um novo sentido para
inclusão quebrando barreiras entre ouvintes e surdos.
Na segunda pergunta direcionada aos professores inquiridos, questionou-se se
os mesmos utilizam a música na sala de aula como recurso pedagógico. As três: P1,
P3 e P4 declararam que utilizam a música em sala de aula, mas necessitam da ajuda
da professora de Libras para a tradução da música para Libras, para fazer o repasse
para a aluna surda, pois têm dificuldades com a Libras.
O quinto informante, P5, relatou que trabalha sim a música em Libras, mas em
conjunto com a professora bilíngue e intérprete de Libras.
Observa-se que os professores utilizam a música como recurso, mas não
utilizam as Libras, pois necessitam de ajuda por não terem domínio ou até mesmo não
terem compreensão dos sinais utilizados pelos intérpretes de Libras ou professores
bilíngues. Segundo esta, é uma dificuldade.
A segunda entrevistada, P2, intérprete de Libras, relatou que trabalha sim a
música em Libras com os alunos. A música faz parte do dia a dia das pessoas, e com
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isso ela se torna uma ferramenta indispensável na sala de aula, por esse motivo as
respostas dos cincos professores foram positivas, pois utilizam a música como recurso
pedagógico.
Na terceira pergunta direcionada aos professores entrevistados, questionou-se
sobre qual a maior dificuldade encontrada por eles em utilizar a música como recurso
pedagógico.
As informantes P1, P3 e P4 relataram que elas não possuem dificuldade com
a música em si, mas a dificuldade encontrada por elas é quanto a sinalização em
Libras, pois o foco principal delas dentro de sala de aula seria o português e não a
Libras. Mas, através da professora intérprete de Libras ou a segunda professora
bilíngue, esse fator é amenizado com a presença das mesmas dentro da sala de aula.
Justificam que sem a presença das mesmas seria impossível trabalhar a música em
Libras.
De acordo com Quadros, o tradutor intérprete de Língua de Sinais é aquele
Profissional que domina a Língua de Sinais e a língua falada do país e que é
qualificado para desempenhar a função de intérprete da Libras. No Brasil, o
intérprete da Língua de Sinais deve dominar a Língua Brasileira de Sinais e
a língua portuguesa (2008, p. 27).

A segunda informante, P2, relatou que não possui dificuldade para trabalhar a
música em Libras, pois a mesma é professora de Libras e a utiliza no seu cotidiano.
Nesse sentido, percebe-se nas respostas que os professores não encontram
dificuldades para trabalhar com a música nas aulas, desse modo, fica evidente que os
mesmos reconhecem a necessidade e importância da música como recurso na
aprendizagem do aluno.
O quinto inquirido, P5, relatou que sua dificuldade em trabalhar a música em
Libras seria por ele não conseguir escutá-la – pois ele é surdo – o que faria perder o
ritmo se fosse trabalhar sozinho. Por esse motivo, necessita do auxílio da intérprete
de Libras para que consiga realizar o trabalho com os alunos e garantir o aprendizado
e a interação dos mesmos.
A atuação do intérprete é de suma importância, pois sem a sua presença se
torna impossível para o(a) aluno(a) surdo(a) adquirir conhecimentos e absorver
conteúdos ministrados na aula pelo professor ouvinte.
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Assim, afirmam Lacerda (2006, p. 5), “o objetivo principal não é apenas traduzir,
mas buscar, juntamente com o professor, meios diferenciados de ensino para que o
aluno surdo possa ser favorecido por uma aprendizagem especificamente elaborada
e pensada, e, consequentemente, eficiente”.
O surdo apresenta limitações nas interações sociais para aprendizagem, as
quais se tornam difíceis, não pela surdez, e sim, pela falta de língua comum entre
locutor e interlocutor (GÓES, 2002).
Não se pode ver o surdo focalizando sua deficiência e relacionando isso a um
ser incapaz. Qualquer ser humano apresenta plasticidade, sendo capaz de fazer
compensações para exercer determinadas funções. Com o surdo não será diferente,
ele fará compensações para interagir no meio cultural em que vive, pois ele não
apresenta limitações afetivas ou intelectuais inerentes à surdez. O que levará o surdo
a apresentar alterações linguísticas-comunicativas é o modo pelo qual ele é visto em
seu grupo social (VYGOTSKY, 1993 apud GÓES, 2002, p. 38).
O surdo necessita ser participante de sua cultura para ter a possibilidade de
construir sua subjetividade, ou seja, ele deverá ter interações interpessoais propícias,
eficazes e produtivas, as quais proporcionem a ampliação de seus conhecimentos. A
partir dessa possibilidade de interação, percebe-se que a surdez não limita o acesso
a qualquer tipo de linguagem (LIBRAS e língua portuguesa oral ou escrita)
(VYGOTSKY, 1993 apud GÓES, 2002, p. 42).
Na aquisição da linguagem escrita, uma das dificuldades enfrentadas pelos
surdos é a visão equivocada de sua identidade, sendo eles vistos como deficientes
com poucas possibilidades de pertencer a um grupo social. Isso leva ao entendimento
equivocado de que o surdo é impossibilitado de adquirir uma manifestação linguística
que propicie trocas de informações pertinentes. Dessa forma, o surdo deve ser visto
como um indivíduo único, com possibilidades as quais devem ser estimuladas de
forma eficaz, a fim de proporcionar o aprendizado de novos conhecimentos (PERLIN,
2000).
Segundo Fernandes (2003), o aprendizado da escrita pelo surdo é dificultado
pelo uso inadequado de metodologias de ensino, que partem do ponto de que a escrita
inicialmente se dá pela associação grafema-fonema e, muitas vezes, ser ensinada de
forma descontextualizada e mecânica. Essa mentalidade torna difícil a criação de uma
proposta mais efetiva para o ensino da língua portuguesa escrita, ficando o surdo
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restrito ao pouco desenvolvimento em relação à sua grande potencialidade para a
escrita.
Góes (2002) afirma que os professores não apresentam um objetivo amplo no
que diz respeito ao desenvolvimento linguístico-cognitivo do surdo, enfatizando, na
maioria das vezes, a utilização correta das regras sintáticas, semânticas e
morfológicas da língua, o que, num primeiro momento, não é o mais importante. A
metodologia de ensino da língua portuguesa escrita para os surdos muitas vezes é
ineficaz, aliada ao desconhecimento dos professores em relação a LIBRAS.
Segundo Salles et al. (2004), as dificuldades de aprendizagem do surdo se dão,
também, pela defasagem dos pré-requisitos (vocabulário amplo, experiência de
mundo, facilidade de socialização e interação) necessários ao ingresso escolar, uma
vez que ocorre uma transferência das dificuldades da língua oral para a língua escrita,
pois uma indiretamente depende da outra. Deve-se levar em consideração que,
quando a criança surda chega à escola, ela apresenta grande restrição comunicativa,
e, nesse momento, passará a se relacionar com diferentes pessoas, cultura, lugares,
mundos, e poderá ter restrições quanto a aquisição de novos conhecimentos e
interações adequadas.
Assim, no conjunto de problemas enfrentados pelo surdo, elenca-se ainda a
ausência de diferenciação entre a Língua Brasileira de Sinais e a Língua Portuguesa
oral e/ou escrita, já que eles concebem o sinal como um gesto da fala, a fala como a
sonorização do sinal e a escrita como o registro gráfico dos dois primeiros. No entanto,
o surdo apresentará alterações na produção escrita, visto que ele é um sujeito
bilíngue, que necessita conhecer a diferença entre as duas línguas (ANDRADE;
GÓES, 1992).
Sendo assim, cada profissional deve reconhecer seu papel nesse processo de
inclusão escolar, pois tem uma função diferenciada do(a) professor(a) e não deve de
maneira alguma ocupar o lugar do(a) professor(a), ou seja, jamais substituí-lo(a) na
sua ausência (LACERDA, 2002; QUADROS, 2008).
A função do professor (a) não é tão somente ensinar, mas a do intérprete é
apenas interpretar. Lacerda, Santos e Caetano (2011, p.18) afirmam que “é
necessário que haja uma mudança de postura por parte do professor, que também
tem o dever, como educador, de auxiliar o intérprete da Língua de Sinais em suas
práticas”. Se o professor não assumir práticas que favoreçam a atuação do intérprete
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da Língua de Sinais, consequentemente, a compreensão do aluno surdo ficará
comprometida.
De acordo com Bréscia (2003, p. 36), a “música tem a capacidade de acalmar,
concentrar e disciplinar. A musicalização apresenta uma riqueza que deve ser
explorada em sua totalidade”. Portanto, as atividades com música funcionam como
ferramentas para que o educador consiga por meio delas auxiliar o aluno a aprender
a aprender.
Eles afirmam que sua dificuldade maior é que Libras deveria fazer parte do
currículo de todas as escolas e incluída no planejamento de todos os professores para
que a Libras seja difundida e assim oportunizar a todos uma inclusão verdadeira tanto
para surdos como para ouvintes.
A partir deste ponto serão analisados os dados coletados a partir da aplicação
do questionário aos alunos do sexto ano da Escola Manoel Estevão Furtado, da rede
estadual de ensino de Santa Catarina, localizada no município de Papanduva.
A primeira questão buscava saber a partir da perspectiva dos alunos se a
música em Libras facilita o processo de ensino aprendizagem. As respostas indicaram
que o primeiro aluno informante relatou que considera que a música em Libras ajuda
a conhecer novos sinais, “ajuda a memorizar, ajuda a aprender”. O segundo aluno
inquirido também respondeu afirmativamente, pois “com a música em Libras a gente
grava os sinais e quanto mais música a gente aprende mais sinais conhecemos”. O
terceiro entrevistado relatou que “sim, eu acho as Libras muito difícil para aprender,
mas quando a professora ensina com a música parece mais fácil, porque ela tem uma
sequência e a gente acaba memorizando mais fácil e assim é mais difícil de esquecer”.
O quarto aluno informante afirmou que “sou aluna surda, amo música e acho sim que
todos aprendem com a música em Libras”. A quinta depoente relatou que “sou aluna
surda tenho muita facilidade em aprender Libras posso ver meus amigos aprendendo
também com a música em Libras, mesmo aqueles que têm muita dificuldade
conseguem memorizar. Eu acho sim que a música ajuda na aprendizagem”.
Nesse sentido, observa-se que os cinco alunos apresentam respostas
afirmativas para a utilização da música em Libras como recurso para a aprendizagem.
Percebe-se através dos relatos o quanto a música pode ajudar a facilitar o
aprendizado e a interação entre os alunos.
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A segunda questão que compunha o questionário aplicado aos alunos inquiria
se os professores devem utilizar a música como recurso pedagógico. Os cinco alunos
responderam que sim, que os professores devem trabalhar a música na sala de aula.
A música tem um grande poder de interação e desde muito cedo adquire grande
relevância na vida de uma criança, despertando sensações diversas, tornando-se uma
das formas de linguagem muito apreciada por facilitar a aprendizagem e instigar a
memória das pessoas.
A terceira pergunta do questionário aplicado aos alunos consista em saber se
‘eles gostam de música em Libras? O que é bom e o que é ruim?’. O primeiro
declarante afirmou que adora música em Libras, que as aulas ficam “legais, divertidas,
que consegue aprender com a música, que a aula fica mais dinâmica”. O segundo
entrevistado relatou que não acha nada ruim, e que a música em Libras é legal,
diferente, que “é bom aprender cantando, nós conseguimos interagir melhor com a
aluna surda”. O terceiro inquirido relatou que tem muita dificuldade em aprender a
Libras, mas a professora tem muita paciência para ensinar a música, “por isso eu
gosto da música é diferente e é mais fácil para aprender”. A quarta aluna relatou que
gosta muito da música em Libras, mas adora mais ficar na frente dos alunos como se
fosse “a maestra da turma”. Segundo ela, “é muito divertido poder ensinar meus
colegas, nossa aula se torna mais prazerosa pra mim e meus colegas”. A quinta aluna
relatou que gosta muito da música em Libras, mas tem vergonha de ficar na frente da
turma. “Prefiro ficar junto com eles ao lado e apresentar junto é muito legal ver todos
fazendo o mesmo sinal que eu, assim interagindo comigo”.
Percebe-se, dessa maneira, o quanto a música em Libras é importante para os
alunos, como se faz necessário esse recurso como metodologia em sala de aula, pois
sendo utilizado como estratégia de ensino traz a aproximação entre alunos surdos e
ouvintes.
É possível identificar na fala do primeiro aluno que ele reconhece que a aula se
torna dinâmica através da música que, conforme os autores aqui estudados e
referenciados, mostra-nos realmente que a música propicia esse dinamismo.
Outro fator importante na fala do segundo entrevistado é o fato de que há uma
interação entre eles através da música. Partindo desse pressuposto, constata-se em
toda a pesquisa que realmente a música proporciona essa interação entre alunos
surdos e ouvintes.
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Cabe destacar as informações advindas do terceiro depoente, que demonstra
realmente que tem dificuldade com a Libras, mas que mesmo com toda a dificuldade
com a sinalização sente-se entusiasmado em aprender, pois a professora tem
paciência e quando ele tem contato com a música facilita seu aprendizado.
Nesse sentido, pode-se afirmar que esse recurso pedagógico traz uma grande
aceitação para os alunos devido a música estar presente no dia a dia deles.
Segundo Oliveira et al., a aceitação do recurso da música por parte dos alunos
é na sua maioria satisfatório, pois
Quando a proposta da utilização da música é apresentada aos alunos, a
tendência que se observa é a de serem tomados pela curiosidade e
ansiedade. A receptividade, é quase sempre satisfatória. Tal iniciativa facilita
muito na concentração e absorção das ideias explicitadas (2005, p.74).

Em relação aos dados da pesquisa, evidencia-se que os entrevistados
responderam positivamente sobre a música em Libras, todas as falas demonstram
que os alunos tiveram maior aproveitamento das aulas com música. Também houve
aumento da interação, sendo satisfatórias as experiências dos alunos a partir da
utilização desse recurso pedagógico. Especificamente entre as alunas surdas fica
perceptível a satisfação das mesmas por saberem que de alguma forma seu mundo
está sendo transformado através desse recurso pedagógico.
Por meio da música em Libras elas conseguem ter interação, sentem-se
valorizadas, incluídas e tem seu aprendizado facilitado, através da memorização dos
sinais em conjunto com o português trabalhado. Assim, pode-se perceber que elas
também reconhecem a música como um recurso pedagógico e facilitador na
aprendizagem das mesmas.
Foi possível observar, ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa, o quanto
o recurso da música traz envolvimento dos alunos ouvintes e dos surdos, pois a
música em si prende a atenção dos ouvintes. Ao aprender os sinais da letra através
da música torna-se explícito que o aprendizado se torna mais prazeroso e facilitado e
que a interação acontece naturalmente.
Nesse sentido, é importante evidenciar que a música como recurso
pedagógico, além de deixar as aulas mais dinâmicas e prazerosas, também ajuda no
aprendizado de forma concreta, sendo assim o ouvinte tem ajuda na memorização
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dos sinais com mais precisão e rapidez e ainda facilita nas expressões corporais e
faciais.
Nesse sentido, Moreno afirma:
O professor pode e deve utilizar a música como parte de suas aulas. Além de
uma linguagem autêntica, as canções são facilmente obtidas e fornecem um
vocabulário amplo, e se estendo gramaticais, aspectos culturais e diversão
para os alunos. As canções contribuem de maneira valiosa, mas formas de
falar ouvir e praticar a língua dentro e fora da sala de aula (2011, p. 74).

Pode-se perceber quão importante é a música para o ensino de Libras, na
perspectiva dos alunos ouvintes. Tal constatação advém através da fala dos alunos
participantes da pesquisa, que identificaram a música como recurso pedagógico
capaz de ajudar na prática pedagógica.
Portanto, a música mostra-se eficiente como recurso pedagógico na construção
do aprendizado e da interação entre alunos surdos e ouvintes, pois ela possibilita
várias explorações didáticas, abre caminho para a inclusão, além de ser uma
metodologia em que os alunos se identificam e também favorece um ambiente escolar
agradável e interativo.
CONCLUSÃO
O propósito elencado desde o início deste trabalho revelou que a música pode
ser utilizada como recurso pedagógico para a aprendizagem e interação dos alunos
surdos e ouvintes. A partir dos dados coletados e de sua posterior análise reconheceuse a eficácia da música no meio educacional, além da constatação de que utilizá-la
torna a aula mais dinâmica e atrativa.
Nesse sentido, constatou-se, por meio dessa pesquisa, que a música em Libras
é uma grande aliada, pois auxilia na aquisição e memorização dos sinais, como
também nas expressões faciais e corporais, além de proporcionar aos alunos uma
aula dinâmica, prazerosa e instigante no processo de ensino aprendizagem.
Os dados também indicaram que ao utilizar a música em Libras como recurso
pedagógico no ensino das Libras e de português configura-se uma prática capaz de
ajudar na pedagogia do professor.
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Esses elementos destacam a importância dessa pesquisa, pois através dela
pode-se divulgar um pouco mais a Língua Brasileira de Sinais, levando assim mais
pessoas a conhecerem esse universo que cada vez mais luta por reconhecimento.
Sabe-se que a sociedade está andando em passos pequenos no que diz
respeito a uma educação de fato inclusiva, no entanto, precisa-se persistir e buscar
esse caminho que nos leva a verdadeira inclusão.
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EDUCAÇÃO INFANTIL
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O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL – UMA ANÁLISE SOBRE O
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RESUMO
O presente estudo teve por finalidade analisar o posicionamento dos pais sobre o
lúdico na Educação Infantil. Observou-se que a ludicidade é um recurso amplamente
reconhecido pelos profissionais da área da educação como eficiente no processo
ensino-aprendizagem. A ludicidade na educação contempla a utilização de
metodologias diferenciadas, que envolvem jogos, brinquedos e brincadeiras, bem
como outras formas de expressão corporal como dança e música, entre outros;
visando favorecer as aprendizagens curriculares propostas nos campos de
experiências da Educação Infantil ou de objetos do conhecimento no Ensino
Fundamental de forma mais dinâmica e agradável. Porém, desconhecia-se o
entendimento dos pais sobre o assunto, bem como a importância atribuída por esses
pais a essa metodologia, o que justifica a realização desse estudo. Para tanto a
pesquisa utilizou material bibliográfico como parte dos procedimentos, buscando a
contribuição de diversos autores que tratam do assunto pesquisado. Trata-se ainda
de pesquisa de campo, realizada por meio de questionário implementado no Centro
de Educação Infantil ‘Emília Ferreiro’, no município de Canoinhas. A população
envolvida é composta dos pais dos alunos matriculados na referida instituição de
ensino. Essas questões foram tabuladas e analisadas à luz da bibliografia observada
sendo por fim apresentadas na expectativa de concluir que a atividade lúdica precisa
ser compreendida pela família e utilizada no ambiente familiar como extensão da
intencionalidade pedagógica com que é utilizada na Educação Infantil. Conclui-se que
o lúdico deve fazer parte do cotidiano escolar e mais a presente pesquisa demonstrou
que sim, os pais compreendem a importância da utilização dos recursos lúdicos para
o aprendizado de seus filhos.
Palavras-Chave: Ludicidade. Aprendizagem. Metodologias Diferenciadas
ABSTRACT
The purpose of this study was to analyze the parents' position on play in Early
Childhood Education. It was observed that playfulness is a resource widely recognized
by education professionals as efficient in the teaching-learning process. Playfulness in
education includes the use of different methodologies, involving games, toys and
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games, as well as other forms of body expression such as dance and music, among
others; aiming to favor the curricular learning proposed in the fields of experiences of
Early Childhood Education or knowledge objects in Elementary Education in a more
dynamic and pleasant way. However, the parents' understanding of the subject was
unknown, as well as the importance attributed by these parents to this methodology,
which justifies the realization of this study. For this purpose, the research used
bibliographic material as part of the procedures, seeking the contribution of several
authors who deal with the researched subject. It is also a field research, carried out
through a questionnaire implemented at the Child Education Center ‘Emília Ferreiro’,
in the municipality of Canoinhas. The population involved is made up of the parents of
the students enrolled in that educational institution. These questions were tabulated
and analyzed in the light of the bibliography observed and finally presented in the
expectation of concluding that the playful activity needs to be understood by the family
and used in the family environment as an extension of the pedagogical intentionality
with which it is used in Early Childhood Education. It is concluded that playfulness
should be part of the school routine and, moreover, this research demonstrated that
yes, parents understand the importance of using playful resources for their children's
learning.
Keywords: Playfulness. Learning. Differentiated Methodologies
INTRODUÇÃO
A criança necessita descobrir o mundo por meio de brincadeiras, jogos e
atividades que proporcionam satisfação a elas. Quando estimuladas a usar sua
imaginação sentem-se livres, expressando suas fantasias e experiências.
Por meio da utilização da ludicidade em sala de aula, com o brinquedo, o jogo
e a brincadeira as crianças são inseridas na aprendizagem de forma prazerosa em
atividades que potencializam o seu aspecto cognitivo, oportunizando ainda o seu
desenvolvimento emocional, social e cultural. Ao fazer uso de recursos lúdicos para
representar o meio, diferenciar o real do imaginário e conquistar sua autonomia, a
criança é naturalmente inserida no universo das descobertas. O professor da
educação infantil, pode adequar o conteúdo a formas de trabalho que estimulem a
participação coletiva em jogos e atividades competitivas, que despertem o interesse
por pesquisas e busca de informações por parte da criança, tornando mais genuíno o
processo de aprendizagem.
A despeito de estudos já demonstrarem os benefícios da utilização do lúdico
em sala de aula, a prática ainda pode ser vista como passatempo, ou mesmo perda
de tempo de aula, na visão de muitos, especialmente dos pais ou responsáveis pela
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criança. Dessa forma, visando a necessidade de conhecer mais a respeito da
percepção dos pais sobre a utilização de ferramentas lúdicas como recurso didático
na educação de seu(s) filho(s), investigou-se: qual o posicionamento dos pais sobre o
lúdico na Educação Infantil?
Assim, tem-se como objetivo geral da pesquisa analisar o posicionamento dos
pais sobre o lúdico na Educação Infantil, tendo como amostra pais ou responsáveis
pelos alunos matriculados no Centro de Educação Infantil Emília Ferrero no município
de Canoinhas-SC. Para tanto, foi necessário atender aos seguintes objetivos
específicos: a) pesquisar o impacto da ludicidade na educação infantil na bibliografia
disponível sobre o tema; b) demonstrar o perfil socioeconômico e demográfico dos
participantes da pesquisa; c) reconhecer a contribuição do lúdico como recurso
metodológico na educação infantil; d) identificar como os recursos lúdicos podem
colaborar no vínculo afetivo; e) verificar a percepção dos pais sobre o trabalho lúdico
em sala de aula como metodologia de ensino.
A pesquisa foi norteada pelas seguintes questões: Como o tema ludicidade
impacta na educação infantil? Qual o perfil sócio-econômico-demográfico dos
participantes da pesquisa (pais)? Qual a opinião dos pais acerca dos recursos lúdicos
na educação de seu(s) filho(s)? Os pais entendem que a atividade lúdica pode fazer
parte do processo de desenvolvimento escolar da criança?
A escolha do tema deve-se a afinidade das acadêmicas com o conteúdo,
instigada a partir de uma aula prática ocorrida na 6ª Fase do curso de Pedagogia, em
que o assunto abordado chamou a atenção pelas várias possibilidades que a
metodologia de utilização dos recursos lúdicos proporciona, para auxiliar o professor
no desempenho de seu trabalho.
A realização dessa pesquisa faz-se relevante, pois para o meio acadêmico,
esse estudo pode colaborar para elaboração de novas pesquisas relacionadas ao
tema. Para o meio profissional, esse trabalho possui grande relevância pois o enfoque
na opinião dos pais ou responsáveis pelos alunos acerca do tema, nem sempre é
discutido na literatura disponível. A relevância social deve-se ao fato de que, a
utilização da ludicidade na educação infantil favorece o desenvolvimento das crianças
que estão iniciando a vida escolar e como nem sempre os pais compreendem a
importância da ludicidade na sala de aula, esse trabalho pode auxiliar, demonstrando
que, desde que bem empregada, tal metodologia de ensino pode possibilitar a
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formação de cidadãos mais bem preparados para vida em sociedade, onde a
educação possui papel fundamental.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA INFÂNCIA
O lúdico origina-se na palavra latina "ludus" que significa "jogo", conforme
Almeida (2009). Então, limitado a sua origem, a definição de lúdico dizia respeito
apenas ao jogar, ao brincar, ao movimento espontâneo. Até esse tempo, a evolução
da palavra "lúdico", não se restringiu apenas nas suas origens, mas acompanhou as
pesquisas de Psicomotricidade. Dessa forma, o lúdico começou a ser reconhecido
como traço essencial de psicofisiologia do comportamento humano. A definição,
então, deixou de ter apenas o sinônimo de jogo.
O brincar é considerado a forma privilegiada de participação das crianças na
cultura desde a mais tenra idade. Wajskop (1995, apud Neves; Castanheira; Gouvêa
2015, p.219), ao discutir a temática do brincar na educação infantil por uma
perspectiva sociocultural, destaca que o brincar envolve a imaginação, a imitação e a
regra, e “define-se por uma maneira que as crianças têm para interpretar e assimilar
o mundo, os objetos, a cultura, as relações e os afetos das pessoas”.
Modesto e Rubio (2014) afirmam que a criança, ao movimentar o corpo e
buscar soluções, inventa brincadeiras e estratégias, constituindo o seu eu, sua
imaginação e seus pensamentos. Havendo qualidade na atividade lúdica e
envolvimento por parte da criança, seu desenvolvimento cognitivo poderá ser melhor.
A dificuldade maior, é que muitos adultos limitam esse movimento e impedem o
desenvolvimento da criança nesse sentido, pois julgam ser uma atividade apenas de
lazer, e com isso as crianças estão brincando cada vez menos – o que pode ser
ocasionado pelo amadurecimento precoce, redução do espaço físico e do tempo de
brincar, além do excesso de atividades atribuídas às crianças.
Para Neves; Castanheira e Gouvêa (2015), é possível e necessária a
construção de uma prática pedagógica que respeite o desenvolvimento infantil,
integrando o brincar e a construção do conhecimento, mais especificamente a
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apropriação da linguagem escrita, em direção a um brincar letrando ou a um letrar
brincando na educação infantil e no ensino fundamental.
Leal (2018) considera que, segundo o pensamento de Vygotsky, a brincadeira
funciona como um fator relevante para o desenvolvimento da criança - além de ampliar
a sua comunicação via linguagem, também é capaz de, por meio de uma situação
imaginária, desenvolver o pensamento abstrato. A infância é conhecida como a etapa
das brincadeiras, do lúdico. Logo se pensa no brincar, é nessa etapa que a criança
aprende brincando.
No mundo da criança, não há preocupações em quem se é, com o que ou como
se brinca. Percebe-se que a possibilidade formativa na Educação Infantil permite certa
liberdade, pelas diferentes formas de expressão que colaboram para a constituição
do indivíduo. Nessa fase é permitido viver vários personagens, vivenciar diversas
experiências e externalizar sentimentos. Assim, é dada a possibilidade de
experimentar o mundo à criança, de se expressar, comunicar-se e revelar suas
curiosidades sem medos. (LUIZ, 2013)
Nesse contexto, Leal (2018) ressalta que as crianças pequenas estão
envolvidas em um universo de fantasia, e assim muitas vezes o mundo real e o
imaginário se misturam. Além disso, para a autora, o brincar ajuda na aprendizagem
e possibilita que as crianças reflitam sobre sua realidade e o meio em que vivem.
“A brincadeira além de proporcionar momentos de socialização entre outras
crianças, adultos, também proporciona momentos de relação com a cultura e as
práticas sociais” (CARMO et al 2017, p. 11). As autoras destacam ainda que o
brinquedo tem um valor simbólico para a criança, remetendo a algo que ela conhece,
como: desenhos, jogos e filmes e que influencia diretamente na brincadeira infantil.
Assim, para Modesto e Rubio (2014), é relevante salientar que todos os jogos
pelos quais as crianças se interessam, participam ou inventam, são estímulos que
enriquecem os esquemas perceptivos (visuais, auditivos, sinestésicos) e operativos
(memória, imaginação, lateralidade, representação, análise, síntese, causa efeitos).
Além disso, se combinados com a estimulação psicomotora (coordenação), definem
alguns aspectos básicos, dando condições para o domínio da leitura e escrita. “As
manifestações lúdicas que acompanham o desenvolvimento da inteligência estão
associadas aos estágios de desenvolvimento cognitivo” (MODESTO; RUBIO, 2014 p.
08)
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O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A ludicidade está presente no dia a dia da Educação Infantil, jogos e
brincadeiras tornaram-se parte fundamental e essencial para a infância, pois trata-se
de um direito adquirido, porém nem todas as crianças tem acesso. Ser criança
pressupõe viver uma fase para brincadeiras, descobertas do mundo que a cerca, além
de aprendizagem para o desenvolvimento, aliada à segurança, à alimentação de
qualidade, à educação e à saúde. Infelizmente, essa realidade não se aplica a todas
as crianças, por diversas questões, que vão desde as sociais às econômicas.
(CARMO et al 2017)
Para Neves; Castanheira e Gouvêa (2015, p.240) “Ao aproximarmos as
atividades de brincadeira, leitura e escrita, tomamos como referência o significado
dessas ações para a criança, de forma a [...] possibilitar a condução dos trabalhos na
educação infantil que tornem possível o brincar letrando e alfabetizando”.
O lúdico na educação infantil tem sido uma das estratégias mais bem sucedidas
em relação à estimulação do desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem de uma
criança. Essa atividade é significativa para desenvolver as capacidades de atenção,
memória, percepção, sensação e todos os aspectos básicos referentes à
aprendizagem (DIAS, 2013)
Observa-se grande desenvolvimento com intermédio dos jogos e brincadeiras.
Na manipulação de materiais variados, a criança reconstrói a realidade que vive,
reinventa coisas e objetos - num grande processo de assimilação e acomodação. Com
isso, a criança evolui internamente por meio do brincar, e transforma aos poucos esse
processo em conhecimento, o que tem como resultado, um equilíbrio pessoal do
mundo físico e social (MODESTO; RUBIO, 2014)
Para Pimentel (2008), o exercício da ludicidade vai além do desenvolvimento
real, pois nela se instaura um campo de aprendizagem propício à formação de
imagens, à criação de soluções e avanços nos processos de significação.
A EDUCAÇÃO INFANTIL COMO DIREITO DA CRIANÇA
Para Carmo et al. (2017) a Educação Infantil como direito da criança gera
muitos debates. Há algum tempo atrás, a matrícula na Educação Infantil era direito
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dos responsáveis que trabalham e precisam de um lugar para deixar seus filhos, o
que modificou-se quando esse direito passou a ser da criança. Hoje, qualquer criança
pode ser matriculada, independentemente se seu responsável trabalha ou não, pois
essa matrícula garante o seu direito. O que acaba gerando discussões do que é certo
ou errado: o responsável que trabalha acaba não conseguindo, perdendo a vaga para
o outro que passa o dia em casa. Assim, o debate gira em torno do sujeito errado, a
“Educação Infantil não é para a família e responsáveis e sim para a criança, o direito
é dela, a um ambiente que desenvolva sua autonomia, criatividade, confiança em si
próprio, autoestima, ampliando suas relações com a sociedade e o meio” (CARMO et
al. 2017, p. 03).
Segundo o artigo 227, da Constituição Federal de 1988:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária, além
de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988).

A Constituição destaca que as crianças têm direitos, e que além da sociedade
e do Estado, também cabe à família garanti-los. Infelizmente a Educação Infantil ainda
é vista como uma etapa menos importante da educação - muitos não têm o
discernimento de que ela servirá como base para a formação e assim, para a vida
daquele indivíduo. Para efetivação desse direito, é necessário o envolvimento de toda
a comunidade educativa (pais/responsáveis, professores e outros profissionais), que
compartilhem desse projeto visando à construção de uma educação de qualidade. Em
suma: somente em parceria com a família, o professor poderá efetivar práticas que
ultrapassem o espaço escolar e estejam presentes em outros momentos da vida da
criança. (DIAS, 2013)
Complementa Carmo et al (2017): deve-se compreender que a Educação
Infantil não é um local para o cuidar, não é um ambiente criado para a criança ser
cuidada até que seu responsável possa buscá-la, mas é um ambiente voltado para a
aprendizagem e desenvolvimento da criança. Não significa que não haverá nenhum
tipo de cuidado, porque afinal ele é essencial, mas não é sua única responsabilidade.
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A LUDICIDADE NA INTERAÇÃO FAMILIAR DA CRIANÇA
Com tantas transformações na realidade atual, Modesto e Rubio (2014)
destacam que a infância vem perdendo seu espaço com um processo de renúncia às
brincadeiras, sendo substituídas por outras atividades passivas: assistir televisão,
jogos em computadores ou videogames, preenchendo o tempo de muitas crianças
que ficam em casa sozinhas.
A participação e a parceria dos pais e/ou responsáveis na educação de seus
filhos é fundamental. Quem ganha com isso é a criança, que se sentirá mais segura
emocionalmente na sua formação. A responsabilidade pela educação da criança é da
família, da comunidade e do poder público. Porém, muitos pais interagem pouco com
os profissionais que atuam na educação infantil, mesmo o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), (Lei Federal nº 8069/1990), Capítulo IV, Art.53, parágrafo único,
mencionando que: “é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo
pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais” (DIAS,
2013 p. 19)
Modesto e Rubio (2014) enfatizam que a TV, e a mídia em geral, ocupam um
papel destruidor no mundo atual, interferem no espaço, no tempo e participação dos
pais no brincar e também na relação com seus filhos. O brincar deveria ser mais
valorizado pelos adultos, pois momentos de brincadeiras podem promover a
integração da família de maneira prazerosa.
Para Dias (2013), um primeiro passo a ser dado é ouvir os pais e/ou
responsáveis, e entender quais são suas preocupações sobre a educação de seus
filhos. Assim, haverá uma melhor compreensão da cultura na qual os alunos estão
inseridos. Reconhecendo as perspectivas dos pais e/ou responsáveis, as condições
de construir formas de diálogo serão melhores.
Böhm (2015) destaca ainda, que a escola deve participar e interagir com as
famílias de seus alunos demostrando que a presença, o incentivo e a participação dos
pais são de grande relevância para o desenvolvimento intelectual de seus filhos, bem
como da educação dos mesmos de maneira geral.
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OS DOCUMENTOS NORTEADORES DO CURRÍCULO E A LUDICIDADE
A criança, vista como um sujeito de direitos, tem na Educação Infantil,
respeitada a legislação, a garantia de aprendizagem e desenvolvimento, quando a
instituição se preocupa em oportunizar espaços e atividades adequadas, a cada etapa
de desenvolvimento. Sejam bebês, crianças bem pequenas ou crianças pequenas,
em conformidade com as etapas propostas na BNCC.
Assim, a instituição escolar precisa promover oportunidades ricas para que as
crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na interação com seus
pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons
e mímicas com o corpo, para descobrir variados modos de ocupação e uso do espaço
com o corpo (tais como sentar com apoio, rastejar, engatinhar, escorregar, caminhar
apoiando-se em berços, mesas e cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar
cambalhotas, alongar-se, etc. (BNCC, 2017 p. 39).
As vivências, as músicas, os brinquedos e os jogos propiciam, às crianças,
aprender a se conhecer e a conhecer o outro, inteirar-se e interagir com regras, com
a cultura, expressar a afetividade. Lidar com as frustrações, por meio da atividade
lúdica, favorece a autonomia, o protagonismo, a flexibilidade, que são fundamentais
no século XXI. Tudo isso acrescido da convivência com a diversidade, com o exercício
da liderança, com o conhecimento dos limites e que desenvolva seu raciocínio diante
dos diferentes campos de experiências. “Todos os segmentos que se deseja que a
criança desenvolva são pautados em atividades que privilegiam o lúdico, a
brincadeira, o faz-de-conta, a literatura, a música, considerando-se que, nessa idade,
a criança é puro movimento” (AMPLANORTE, 2020 p.193).
Passado o momento da fase considerada mais motora do desenvolvimento
humano, gradativamente ela consegue perceber que as pessoas têm jeitos diferentes
de se posicionar, e ela começa a imitar essas ações típicas do convívio social. Imita o
choro, o sorriso, o ato de alimentar, de dançar, e tantas outras que ela venha a replicar.
Adiante, a criança começa a associar o papel que ela passa a ocupar com a
brincadeira, um papel social, da mãe, do pai, do professor, configurando-se, assim, o
faz-de-conta, que difere da imitação por colocar a criança no papel social de outro ser
humano, que ela escolhe, por admirar, por reconhecer a função, e replicá-la. “Nesse
processo, o lúdico exerce grande relevância. O brincar é forma de oportunizar a
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criança a vivenciar as experiências de aprendizagem e aproximar cada vez mais as
suas fantasias da realidade vivida” (AMPLANORTE, 2020, p. 195).
Consolida-se, assim, o posicionamento da instituição de Educação Infantil em
oferecer espaços, materiais e oportunidades para que a criança seja estimulada,
nessa importante fase do desenvolvimento simbólico. Numa proposta de reestruturar
muitas salas que atendem a Educação Infantil, com essas estruturas sugeridas.
A ludicidade reflete na aprendizagem sendo fundamental para que a criança
busque motivação e brinque se desprendendo dos seus medos e anseios. O
fazer lúdico permite organizar vivências fundamentais para a compreensão
de muitos saberes e colabora para a construção de um mundo interativo
(espaços) que favorece o desenvolvimento humanitário emocional, social,
cultural e intelectual, entre os pares e na realidade de cada um
(AMPLANORTE, 2020, p. 196).

Para a formação dos profissionais que atendem a criança, planejamento,
estudo e atualização constante, alinhamento aos documentos que norteiam a
Educação Infantil na escola contemporânea do século XXI, como a BNCC, o Currículo
Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense, a
Proposta Curricular de Educação Básica das Redes Municipais da Amplanorte precisa
estar no alforje de todos os educadores.
MATERIAIS E MÉTODOS
Quanto à finalidade, este trabalho expôs aspectos de uma pesquisa aplicada,
pois esse tipo de pesquisa objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática e
dirigidos à solução de problemas específicos, e envolve verdades e interesses locais.
(SILVA; MENEZES, 2005).
Em relação aos objetivos, pode-se considerar a pesquisa exploratória e
descritiva. A Pesquisa Exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o
problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Envolve
levantamento bibliográfico. Já a Pesquisa Descritiva visa descrever as características
de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre
variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, como por
exemplo o questionário. Assume, em geral, a forma de Levantamento (GIL, 1991 apud
SILVA; MENEZES, 2005).
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Quanto aos procedimentos de coleta de dados, utilizou-se a Pesquisa
Bibliográfica como parte dos procedimentos, pois esse tipo de pesquisa é elaborada
a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de
periódicos e atualmente com material disponibilizado na Internet. Fez-se necessária a
pesquisa bibliográfica previa sobre o tema, como embasamento teórico. A exemplo
de autores que abordam esse tema, como Wajskop (1995), Lopes (1999), Pimentel
(2008), Neves, Castanheira e Gouvêa (2015), Leal (2018).
Além desse procedimento, elaborou-se um questionário para a coleta dos
dados referentes a opinião dos pais dos alunos acerca do tema, caracterizando assim,
como o procedimento de Levantamento, que segundo Gil (1991 apud SILVA;
MENEZES, 2005), ocorre quando a pesquisa envolve a interrogação direta das
pessoas cujo comportamento se deseja conhecer.
O trabalho também caracterizou-se como pesquisa de campo, pois as
pesquisadoras realizaram pessoalmente a aplicação dos questionários, e segundo Gil
(2002 p. 52) no estudo de campo, “o pesquisador realiza a maior parte do trabalho
pessoalmente, pois é enfatizada importância de o pesquisador ter tido ele mesmo uma
experiência direta com a situação de estudo”.
Considerando a natureza dos dados, a pesquisa possui características qualiquantitativas, pois a Pesquisa Quantitativa considera que tudo pode ser quantificável,
o que significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e
analisá-las. Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas (SILVA; MENEZES,
2005 p. 20). Já a Pesquisa Qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre
o mundo real e o sujeito [...], que não pode ser traduzido em números. A interpretação
dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa
qualitativa. No caso desta pesquisa, houve a necessidade de interpretar os dados
obtidos de forma qualitativa.
A população da pesquisa foi composta por 137 pais que possuem filho(s)
matriculados no Centro de Educação Infantil “Emília Ferrero” no município de
Canoinhas-SC. A amostra constituiu-se de 91 pais que possuíam filho(s) matriculados
no Centro de Educação Infantil Emília Ferrero no município de Canoinhas-SC, aos
quais foram entregues os questionários. Porém, destes, somente 46 responderam e
devolveram os questionários às pesquisadoras.
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A coleta dos dados referentes a opinião dos pais, foi realizada por meio da
aplicação de questionário elaborado pelas pesquisadoras sob supervisão do
orientador da pesquisa, e validado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UnC
(CEPUnC). Com o objetivo de preservar os aspectos éticos que envolvem as
pesquisas com seres humanos, foi apresentado e explicado aos sujeitos deste estudo,
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
Empreende-se aqui realizar qualitativamente a análise dos dados coletados por
meio da pesquisa. Partindo-se de todas as questões propostas no questionário,
destacando ainda que essa apreciação encontra-se embasada nos autores que
fundamentaram o referencial dessa pesquisa.
A pesquisa foi realizada com pais de alunos matriculados no Centro de
Educação Infantil Emília Ferrero, localizado no Bairro Água Verde, município de
Canoinhas –SC. O referido Centro atende todas as etapas da Educação Infantil e está
organizado em turmas de berçário, maternal, jardim e pré-escolar. Os questionários
foram aplicados aos pais no final do segundo semestre do ano letivo de 2019. A
escolha dessa instituição deve-se a possiblidade de pesquisar pais de todas as etapas
da educação infantil. Na abordagem inicial, foi acordado com a gestão da escola, que
os questionários seriam entregues diretamente aos pais no horário de entrada e saída
dos

alunos,

contabilizando

91

questionários

repassados

diretamente

aos

responsáveis, percentual que representa 70% dos pais da instituição. Ressalta-se
aqui que um expressivo número de alunos faz uso de transporte escolar ou é
acompanhado na entrada e saída da escola por outros familiares e a estes o
questionário não foi endereçado. Dos documentos de pesquisa entregues foram
recebidos pouco mais de 50% dos questionários.
Inicialmente exibem-se as questões sociodemográficas da pesquisa composta
por identificação da idade, gênero, renda familiar, escolarização e fase escolar que o
filho encontra-se.
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Gráfico 1 – Idade dos Pais

Fonte: Dados da pesquisa (2020)

Quando investigados sobre a idade dos pais que responderam à pesquisa
(Gráfico 1), destaca-se que a grande maioria encontra-se em idade entre 31 e 40 anos,
e os demais distribuem-se na faixa de 20 a 30 anos, seguidos pelos que possuem
entre 41 a 50 anos. Não encontramos entre os respondentes da pesquisa pais que
possuem menos de 20 anos e os que encontram-se acima de 50 anos.
- Pais por Gênero
Observada a situação gênero dos pais que detiveram-se a responder a
pesquisa, a expressiva maioria desses (78%), eram do sexo feminino, e apenas 22%
eram do sexo masculino.
Gráfico 2 – Renda média mensal da família

Fonte: Dados da pesquisa (2020)
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A renda média mensal das famílias respondentes (Gráfico 2) apresenta 56%
de 2 a 3 salários mínimos, 22% (10) de 1 a 2 salários mínimos, 13% (6) mais de 3
salários mínimos, e 9% até 1 salário mínimo.
A Educação Infantil como direito da criança gera muitos debates, conforme
Carmo et al (2017), pois até pouco tempo a matrícula na Educação Infantil era direito
dos responsáveis que trabalham e precisam de um lugar para cuidar de seus filhos, o
que se modificou quando esse direito passou a ser da criança. Atualmente, qualquer
criança pode ser matriculada (o responsável trabalhando ou não), pois essa matricula
garante o seu direito.
Gráfico 3 – Escolaridade dos Pais

Fonte: Dados da pesquisa (2020)

Quanto à escolaridade dos pais (Gráfico 3), 43% responderam que possuem
Ensino Médio, 20% responderam que possuem Ensino Superior incompleto, 15%
possuem Ensino Superior completo, 9% possuem Pós graduação, 9% possui Ensino
Fundamental incompleto, 2% possuem Ensino Fundamental completo e 2% possuem
Ensino Médio incompleto.
Dados suplementares da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)
de 2014, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o nível
de escolarização dos pais influencia na formação profissional e nos rendimentos dos
filhos. Tal levantamento considerou indicadores relacionados ao grau de instrução,
formação profissional e renda dos pais para analisar a mobilidade sócio ocupacional
dos filhos (SILVEIRA, 2016). Como resultado, a estrutura familiar demonstrou ter
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grande importância tanto em relação ao nível de instrução dos filhos quanto aos
índices de alfabetização.
Gráfico 4 – Fase da Educação Infantil do filho

Fonte: Dados da Pesquisa (2020)

A fase escolar em que a criança se encontra, pode ser relacionada com seu
estágio de desenvolvimento. Assim, no Gráfico 4 pode-se perceber que 34% crianças
frequentam o berçário, 33% frequentam o pré-escolar, 25% frequentam o jardim, e 8%
frequentam o maternal. Houve ainda 02 pais que responderam a duas alternativas, o
que nos leva ao questionamento sobre a possibilidade de possuir 02 filhos
matriculados no CEI. Ainda de acordo com o gráfico, pode-se constatar que as
matrículas do Centro de Educação Infantil está no atendimento ao Pré-Escolar e
Jardim, também porque a Lei nº 12.796/2013 que alterou a LDB (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação), em seu artigo 4º, tornou obrigatória a matrícula a partir dos 4
anos de idade. “I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17
(dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: a) pré-escola [...]” (BRASIL,
2013).
Para Dias (2013, p.09) “as produções de conhecimentos pela criança são
espontaneamente produzida, mediante a cada estágio de desenvolvimento em que
esta se encontra”. Para a autora, desde a concepção o ser humano passa por uma
série de processos de desenvolvimentos, e devido à interação entre o indivíduo e seu
meio, torna-se um ser biopsicossocial e espiritual.
Bock (2002, apud DIAS, 2013) cita os estágios de desenvolvimento de Piaget,
que são quatro: o primeiro período compreendido pelo estágio sensório-motor (0 a 2
anos); segundo período, correspondido pelo pré-operatório (2 a 7 anos); terceiro
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período, operações concretas (7 a 12 anos); e por último o quarto período que são as
operações formais (12 anos em diante).
Os períodos de desenvolvimento em que as crianças são atendidas na
Educação Infantil, compreende o sensório-motor e o pré-operatório. Para Dias (2013),
no sensório-motor o bebê vai assimilando o mundo através de suas percepções e
ações (movimentos) e percebe-se um crescimento acelerado do desenvolvimento
físico, levando-o à aquisição de novos comportamentos e habilidades. Já no período
pré-operatório há o aparecimento da linguagem, viabilizando o desenvolvimento nos
aspectos afetivo, social e intelectual da criança. Para a autora, junto ao
desenvolvimento do pensamento, inicia-se a famosa fase dos “porquês”, onde as
crianças buscam uma explicação para tudo. Acontece o faz de conta, a fantasia, e o
jogo simbólico fazem com que a criança crie imagens mentais sem a presença do
objeto ou ação. Nesse estágio ainda inicia o animismo, onde a criança dá vida a
objetos inanimados.
Gráfico 5 – Brinquedos, brincadeiras e jogos em sala de aula favorecem o aprendizado

Fonte: Dados da pesquisa (2020)

Quando perguntados sobre se os brinquedos, brincadeiras e jogos em sala de
aula favorecem aprendizado (Gráfico 5), 93% responderam que concorda
plenamente, e 7% responderam que concorda parcialmente. O que nos evidencia que,
em maior ou menor grau, todos os pais participantes da pesquisa valorizam tais
atividades como ferramentas de ensino
Sendo as atividades realizadas na pré-escola enriquecedoras e possuindo
significado para a vida das crianças, “elas podem favorecer o processo de
desenvolvimento e aprendizagem, quer no nível do reconhecimento e da
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representação dos objetos e das suas vivências, quer no nível da expressão de seus
pensamentos e afetos” (DIAS, 2013 p.06).
Gráfico 6 – Visão sobre brincadeira, o brinquedo e o jogo na escola

Fonte: Dados da pesquisa (2020)

Já quando perguntados sobre sua visão sobre brincadeira, o brinquedo e o jogo
na escola (Gráfico 6), 61% responderam que tais atividades são formas de ensinar,
37% responderam que são formas de interação social, e 2% responderam que são
formas de passatempo. Ninguém respondeu que é forma de distração.
Modesto e Rubio (2014, p. 04) afirmam que “os jogos e as brincadeiras
fornecem à criança a possibilidade de ser um sujeito ativo, construtor do seu próprio
conhecimento, tornando-o autônomo progressivamente diante dos estímulos de seu
ambiente”.
As trocas sociais influenciam na formação da criança, inclusive as práticas
educacionais à qual será submetida, pois através da interação com o meio, a criança
vai se desenvolvendo. Já a falta de interação entre o indivíduo e o meio, torna o
desenvolvimento defasado, devido à ausência de situações favoráveis ao aprendizado
(DIAS, 2013).
- Importância da brincadeira, dos brinquedos e dos jogos utilizados no cotidiano da
escola
Sobre a importância da brincadeira, dos brinquedos e dos jogos utilizados no
cotidiano da escola, 100% responderam que são ferramentas de ensino.
Para Modesto & Rubio (2014, p.01), o aspecto lúdico é importante instrumento
na mediação do processo de aprendizagem, principalmente das crianças, pois “elas
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vivem num universo de encantamento, fantasia e sonhos onde o faz de conta e
realidade se mistura, favorecendo o uso do pensamento, a concentração, o
desenvolvimento [...], facilitando o processo de construção do pensamento”.
Gráfico 7 – Conhecimento das brincadeiras que o filho aprende na escola

Fonte: Dados da pesquisa (2020)

Quando questionados sobre o conhecimento das brincadeiras que o filho
aprende na escola (Gráfico 7), 46% responderam que conhecem sim, um pouco; 45%
responderam que conhecem sim, muito; e 9% responderam que não tem nenhum
conhecimento.
Conforme DIAS (2013), criar uma parceria entre escola, família e criança para
explicitar os benefícios do ato de brincar na educação infantil é importante, já que a
prática além de deixar as crianças mais alegres, possibilita o desenvolvimento de
habilidades físicas, motoras, cognitivas, etc. Além disso, ressalta que quando as
crianças têm essa estimulação na escola e no contexto familiar, os benefícios têm um
valor muito maior.
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Gráfico 8 – Frequência que participa com o filho das atividades da escola

Fonte: Dados da pesquisa (2020)

Sobre a frequência com que participam com o filho das atividades da escola
(Gráfico 8), 39% responderam que participa sempre, 20% responderam que participa
raramente, 17% responderam que participa algumas vezes, 15% responderam que
participa muitas vezes, 7% responderam que nunca participa, e 2% não responderam
a questão.
Dias (2013) enfatiza que a pré-escola precisa ser mais do que um lugar
agradável, onde se brinca. Segundo a autora, precisa ser um espaço estimulante,
educativo, afetivo e seguro. Esta é a possibilidade de propiciar uma base sólida que
influenciará o desenvolvimento futuro dessa criança, e para tanto necessita de
professores realmente preparados para acompanhar esse processo de descobertas e
crescimento. Através das brincadeiras, pode-se aprender, além de incorporar
conceitos, preconceitos e valores. Nas brincadeiras, as trajetórias de vida das crianças
se materializam (seus valores e suas experiências). Dias (2013, p.07) discorre que “o
brincar faz parte integral da formação da criança e os pais e a escola devem encarar
isso de maneira a estar seriamente comprometido com o brincar de forma a
desenvolver e educar a criança”.
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Gráfico 9 – Frequência com que brinca com o filho

Fonte: Dados da pesquisa (2020)

Em relação à frequência com que brincam com o filho (Gráfico 9), 70% dos
participantes da pesquisa responderam que brinca todos os dias, 17% responderam
que brica de 3 a 5 vezes por semana, 11% de 1 a 2 vezes por semana, e 2%
responderam que não dispõe de tempo para brincar.
Carneiro e Dodge (2007, p.201 apud DIAS, 2013 p.08), afirmam que: “Ao
estimular as crianças durante a brincadeira, os pais tornam-se mediadores do
processo de construção do conhecimento”. Ainda reforçam que, ao brincar com os
pais, as crianças podem sentir-se mais próximas e mais bem compreendidas, além
de se beneficiar de uma sensação de maior segurança e liberdade para exploração o que pode contribuir para o melhor desenvolvimento de sua auto-estima e
independência.
Para a inserção no universo social, as brincadeiras na rua, em casa e na escola,
são parte profundamente significativa. O brincar torna possível o processo de
humanização ética da criança, devendo ser utilizado para o desenvolvimento das
crianças, tanto em casa, como na escola. Especialmente por isso, a parceria entre
pais e escola é fundamenta. “Todos são responsáveis pela educação, pelo
desenvolvimento da criança” (DIAS, 2013, p.06).
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Gráfico 10 – Horas por dia que o filho brinca em casa

Fonte: Dados da pesquisa (2020)

Sobre o número de horas por dia que o filho brinca em casa (Gráfico 10) 56%
responderam que o filho brinca mais de 3 horas por dia em casa, 37% responderam
que o filho brinca de 2 a 3 horas por dia, e 7% responderam que o filho brinca em
média 1 hora por dia. Ninguém respondeu que o filho não brinca.
A criança deve ter espaço/tempo para brincar, mesmo que sozinho, em casa.
“O ato de brincar, nem sempre, precisa ser em conjunto com outras crianças. O brincar
sozinho, sentar em um canto da sala com um brinquedo, não demonstra isolamento
imposto e sim, a busca de um momento para si [...]” (CARMO, 2017 et al, p.12909).
Gráfico 11 – Frequência que brinca com as seguintes atividades

Fonte: Dados da pesquisa (2020)

O Gráfico 11 apresenta as opções de brincadeiras usadas frequentemente
pelos pais da Educação Infantil pesquisados. Como a questão oportunizava escolhas
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diversas, poderiam ser assinaladas mais de uma questão, sempre obedecendo a
frequência com que se realizam as atividades propostas.
Em relação a questão da frequência que brinca com as atividades propostas,
foi dado aos respondentes várias opções de brincadeiras, visando contemplar as
brincadeiras mais comuns, que são também oferecidas no ambiente escolar, por
exemplo. Foi ainda apresentada a frequência com que se brinca com cada uma, ao
que se obteve como resultado: as músicas, danças e cantigas de roda estão entre as
brincadeiras que Sempre são realizadas (54%), já em relação aos jogos de tabuleiro,
50% responderam que brinca Poucas vezes, as brincadeiras ao ar livre obtiveram o
mesmo resultado para as opções Sempre e Muitas vezes (42%). Na categoria Outras,
a maioria não responderam.
De acordo com suas finalidades e maneiras de jogar, os jogos podem ser
classificados como sensoriais, motores e de raciocínio. Nesse sentido, os jogos
sensoriais podem ser definidos como aqueles que ajudam a desenvolver os sentidos
(visão, audição, olfato, paladar e tato). Além de promover o aperfeiçoamento de
habilidades como reconhecimento de forma, tamanho e cor, contribuem também no
equilíbrio e ritmo. Já os jogos motores são os que exigem esforço corporal,
principalmente dos músculos. Auxiliam para o desenvolvimento de atividades simples
do dia a dia, como andar, correr, chutar ou levantar. Estes ajudam a aprimorar a
coordenação, o reflexo, a agilidade e velocidade, a força e resistência, além do
equilíbrio. Jogos de raciocínio visam desenvolver o raciocínio lógico, exercitando a
mente e estimulando um pensamento mais ágil, coordenado e sequencial. Ainda
podem contribuir para um pensamento mais analítico e argumentativo (FELICIANO,
2016).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabe-se que a ludicidade na educação contempla a utilização de metodologias
diferenciadas, que envolvem jogos e brincadeiras, bem como outras formas de
expressão corporal como dança e música, entre outros. Seu objetivo é favorecer a
aprendizagem de conteúdos curriculares de forma mais dinâmica e agradável.
O lúdico transforma a educação, tornando-a mais alegre e prazerosa,
estimulando o aluno a gostar de aprender, obtendo melhor desempenho na
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aprendizagem. As brincadeiras, quando bem direcionadas, proporcionam um
ambiente agradável e interessante à criança, possibilitando assim o aprendizado de
várias habilidades. Na Educação Infantil, esse recurso torna-se ainda mais
interessante, visto que a brincadeira se configura em um processo de relações entre
a criança e o brinquedo, entre as próprias crianças e com os adultos também. Para
que essa ferramenta seja, de fato, utilizada em sala de aula, é necessário orientação
do professor – pois a criança precisa de tempo, espaço, companhia e material para
brincar.
De acordo com a problemática levantada em conhecer o posicionamento dos
pais sobre o lúdico na Educação Infantil, ficou demonstrado por meio dos resultados
obtidos, pela análise dos questionários recebidos, podendo-se afirmar que os pais
compreendem a utilização dos recursos lúdicos como ferramenta de ensino. Além
disso, destacaram a importância da interação social propiciada pela brincadeira. A
maioria dos pais participa das atividades da escola, o que pode indicar que estão
informados quanto as atividades realizadas pelo filho no cotidiano da escola.
Os pais brincam com o filho em casa (sendo que 70% brinca todos os dias, e
apenas 2% relatou não dispor de tempo para brincar), e das brincadeiras propostas,
atividades musicais e de dança foram descritas como sendo sempre realizadas,
seguidas pelas brincadeiras ao ar livre. Os participantes da pesquisa relataram ainda
que seus filhos brincam também em casa, em geral mais de 3 horas por dia. Brincar,
no contexto familiar, pode favorecer o fortalecimento do vínculo afetivo, considerando
que tal atividade proporciona momento de livre expressão das emoções vivenciadas
pela criança e exige o envolvimento de todas as partes, tornando-se uma ocasião para
os pais estarem mais próximos de seus filhos.
Diferentemente da justificativa pessoal que levou ao interesse na realização
deste trabalho (relato dos professores, presenciado pelas pesquisadoras em campo
de estágio, de que os pais não compreendiam a importância dos jogos e brincadeiras
na educação de seus filhos, considerando-os como passatempo), a presente pesquisa
demonstrou que sim, os pais compreendem a importância da utilização dos recursos
lúdicos para o aprendizado de seus filhos. A grande dificuldade na realização da
pesquisa foi o baixo número de retorno quanto aos questionários enviados, o que
diminuiu consideravelmente a amostra.
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Esse estudo pode colaborar com o meio acadêmico, para elaboração de novas
pesquisas relacionadas ao tema, considerando que há vasta literatura que aborda o
tema ludicidade e sua importância para o meio profissional, porém não com relação à
opinião dos pais e/ou responsáveis pela criança.
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REFLEXÕES ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NO
DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DE CRIANÇAS
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RESUMO
A família é o que há de mais importante na vida da pessoa e, por essa razão, todos
os esforços devem ser feitos para protegê-la. Segundo o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado
no seio da sua família. O objetivo foi estudar as contribuições da participação da
família no processo de aprendizagem de crianças inseridas na educação infantil. Os
procedimentos utilizados foram a pesquisa bibliográfica e documental e o Projeto
Político Pedagógico (PPP) dos Centros de Educação Infantil Fernando Pessoa e Raio
de Sol. Os PPPs apresentam as responsabilidades que pais e/ou responsáveis devem
ter com as crianças e a escola, também afirmam a importância da interação família
escola, e prezam pelo bom relacionamento entre familiares e funcionários. Ao analisar
o desenvolvimento intelectual e a aprendizagem de crianças até 04 anos de idade,
verificou-se que nessa fase demanda-se de uma educação de qualidade, a partir dos
documentos legais e as diretrizes nacionais, apesar de expressarem a importância da
interação família X escola, observou-se um distanciamento entre a legislação e a
realidade de educação infantil. Outro fator que ficou evidente é a necessidade de o
pedagogo exercer bem a sua função e reconhecer a importância da família no
processo de ensino e aprendizagem. Pelos resultados encontrados neste estudo,
constata-se a necessidade de uma pesquisa de campo mais aprofundada para avaliar
a participação efetiva da família nos dois CEIs analisados.
Palavras-Chave: Educação Infantil. Escola. Infância.
ABSTRACT
The family is the most important thing in a person's life and, therefore, every effort must
be made to protect the family. According to the Child and Adolescent Statute (ECA),
every child or adolescent has the right to be raised and educated within their family.
The objective was to study the contributions of family participation in the learning
process of children in early childhood education. The procedures used were the
bibliographic and documentary research in the Pedagogical Political Project (PPP) of
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the Child Education Centers Fernando Pessoa and Raio de Sol. The PPPs explicitly
present all the responsibilities that parents and / or guardians should have with the
children and the school, they also affirm the importance of family-school interaction,
and value the good relationship between family members and employees. When
analyzing the intellectual development and learning of children up to 04 years of age,
it was found that at this stage they demand quality education, based on legal
documents and guidelines, despite expressing the importance of the interaction
between family and school, there was a gap between the legislation and the reality of
early childhood education. Another factor that is evident is the need for the pedagogue
to be a good professional and recognize the importance of the family in the learning
process. From the results found in this study, there is a need for further field research
to assess the effective participation of the family in the two analyzed CEIs.
Keywords: Early childhood education. School. Childhood.
INTRODUÇÃO
Este estudo teve como tema as reflexões acerca da participação da família no
desenvolvimento intelectual de crianças.
A origem do tema ocorreu por vivência profissional na educação infantil com
crianças, matriculadas em Centros de Educação Infantil (CEI) Fernando Pessoa,
Bairro Piedade, munícipio de Canoinhas/SC e o CEI Raios de Sol, comunidade de Rio
dos Poços, município de Bela Vista do Toldo/SC.
A família é parte essencial no espaço sociocultural e no cotidiano histórico do
processo de socialização da criança, se relaciona com as instituições de ensino,
tornando-se berço de valores e atitudes, proporcionando mudanças, contribuindo com
a formação do sujeito. A realidade social, cultural e educacional na qual se insere é
determinante para a formação dos sujeitos que poderá manter seus costumes e ritmos
de vida, ou mudar, a si próprios. Consequentemente, o desenvolvimento intelectual
da criança está relacionado com o contexto social onde está inserida e a família com
a sua participação efetiva e permanente é fator preponderante para o
desenvolvimento integral.
Conforme se pode perceber na legislação e na prática dos Centros de
Educação Infantil, a família é o que há de mais importante na vida da pessoa e, por
essa razão, todos os esforços devem ser feitos para protegê-la.
Por outro lado, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu Artigo
19, salienta que toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no
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seio da sua família. Ou seja, os pais são os principais educadores de seus filhos.
Dessa forma, existe relação entre paternidade e educação. A paternidade consiste em
transmitir a vida a um novo ser. Conforme a interação pela maioria dos educadores
que existe uma histórica dificuldade de interação entre família e escola. Dada à
importância dessas duas instituições fundamentais na formação integral das crianças,
deve-se imprimir esforços para contribuir na superação dos desafios existenciais que
a criança terá ao longo de sua vida.
O estudo tem como base teórica a diretriz da formação integral e intelectual da
criança e sua necessária experiência de viver as relações afetivas e a aprendizagem.
Uma das áreas de preocupação que os pais e a sociedade deveriam ter para com as
crianças enquanto sua aprendizagem, seria a de educar desde a primeira infância
para que tenham capacidade intelectual e criticidade de discernir entre o certo e o
errado, o bem e o mal. As crianças não têm capacidade e maturidade para tomar
decisões, uma vez que os princípios e valores constituídos pelo indivíduo estão
sempre em atualização, em revisão e substituição por novos valores, conforme
avançam na concepção de dignidade, respeito, compromissos e responsabilidades.
Diante disso pergunta-se quais as reflexões acerca da participação da família
no desenvolvimento intelectual de crianças?
No decorrer da leitura, veremos o cenário da relação família e escola na
educação infantil, os estudos feitos no CEI Fernando Pessoa – município de
Canoinhas e no CEI Raio de Sol – município de Bela Vista do Toldo, e os resultados
da análise da Proposta Pedagógica de cada instituição de ensino, num processo de
comparação entre ambas. Contudo, foram as análises das informações do estudo
realizado que subsidiaram as reflexões deste trabalho.
MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa e exploratória por meio da
pesquisa bibliográfica e documental, para estudar as condições de sustentar a
capacidade crítica sobre os pontos de descompassos e consonâncias, da relação
entre família e escola de educação infantil, bem como evidenciar as contribuições na
formação escolar e educacional de crianças que se encontram nas primeiras faixas
etárias, mas já inseridas em escolas.
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Foi realizada pesquisa documental no Projeto Político-Pedagógico (PPP) do
CEI Fernando Pessoa localizado no município de Canoinhas e CEI Raio de Sol,
localizado no município de Bela Vista do Toldo.
A pesquisa foi submetida para o Comitê de Ética, pela Plataforma Brasil, e teve
aprovação sob parecer número 3.919.499, devidamente cadastrada e avaliada pela
comissão responsável com termo de avaliação positivo, de acordo com o parecer
consubstanciado do CEP.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
CENÁRIOS DA RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Para fundamentar a análise sobre as ações já desenvolvidas e a serem
realizadas pelos CEI Fernando Pessoa e Raios de Sol, quanto à intensificação e à
relevância da participação familiar no dia a dia da escolarização das crianças, foram
desenvolvidos estudos sobre experiências que tratassem desse tema.
Um primeiro estudo foi sobre a escola de Educação Infantil Maria de Nazaré
Oliveira, no município de Breves, localizado ao norte do estado do Pará, com o
objetivo de falar sobre a importância da família no processo de aprendizagem dos
alunos, verificou-se que tanto a escola quanto a família sentem-se responsáveis pela
educação das crianças, porém, a família alega o fato de ter outras responsabilidades
(trabalho, casa e outros filhos) por isso não participa mais efetivamente da escola.
Neste mesmo estudo, embasado nas respostas dos professores, verificou-se que são
poucas as famílias que realmente estão preocupadas com a aprendizagem de seus
filhos. Os professores apontaram que parte das famílias acredita que a
responsabilidade de formar a criança para a vida, é apenas do professor, isentandose do compromisso, enquanto pais e responsáveis (BAIA, 2016).
Para esse autor o que se almeja alcançar entre família e escola é a integração
destas duas esferas importantes da sociedade, pois apenas assim tudo o que diz
respeito ao aprendizado da criança que envolve afetividade pode-se afirmar que de
fato existe uma educação de qualidade. Só assim, a criança estará inserida na
sociedade e sentir-se-á segura.
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O segundo estudo elaborado por Silva (2011) foi inspirado em uma experiência
educativa vivida pela autora, sobre a primeira infância, em Instituições ao norte da
Itália - Reggio Emillia. No Brasil, o estudo foi realizado em uma creche no município
de Jundiaí-SP, o qual procurou conhecer as expectativas das famílias com relação ao
trabalho na educação infantil; construir propostas de participações dos pais na creche,
juntamente com as famílias e educadores. Pesquisou também a influência da
participação familiar no atendimento e educação infantil; estudou como a creche
absorveu a participação dos pais no dia a dia da escola e na formação das crianças.
Em uma análise inicial foi verificado que os pais deixam seus filhos no portão
de entrada da creche, e por isso não circulam pelo interior da escola, não visitam os
diversos espaços, não conversam com os educadores e não participam da vida
educativa das crianças. Também foram realizadas entrevistas com os responsáveis e
foram enviados questionários para todos os pais das crianças da creche. Foram
manifestadas diferentes concepções de educação e do que representa a escola para
as famílias e crianças. Apesar dessas diferentes concepções pode-se notar que as
famílias procuraram a escola por meio de indicações de pessoas conhecidas,
demonstrando preocupação com o ambiente em que seus filhos ou netos irão estudar.
Esta confiança traduz uma expectativa importante dos responsáveis em relação ao
trabalho na educação infantil. O processo educacional realizado nas instituições de
ensino, necessitam sem dúvidas, acolher esses sentimentos e considerar tais
expectativas e preocupações dos familiares.
Para alcançar o segundo objetivo o autor realizou uma pesquisa documental,
analisando o Projeto Pedagógico da Creche denominado de Projeto de
Desenvolvimento da Unidade (PDU). Esse Projeto inicia com a identificação da
unidade, apresentando nome, endereço, registro no Conselho Municipal de Direitos
da Criança e Adolescente (CMDCA), natureza jurídica, seguido do calendário escolar,
descrição da infraestrutura técnica e administrativa. Descreve a formação das salas,
quantidade de meninas e meninos, bem como suas rotinas. Além de também discorrer
os horários de trabalho dos funcionários e a programação das festas comemorativas
realizadas na escola.
O desejo do trabalho de cooperação com as famílias estava previsto nas metas,
com o incentivo da participação dos familiares e comunidade no ambiente escolar. Os
Projetos Educativos indicados foram: ‘Que escola queremos?’, e ‘Ações a serem
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realizadas para chegarmos a Escola que queremos?’. Na sequência o PDU descreve
como a escola espera que aconteça a participação da família e da comunidade e
também as reuniões com os pais. Também, o PDU manifestou a intenção de a escola
construir a cooperação com família escola, porém, não evidencia os caminhos e sua
importância para a qualidade do atendimento.
Nas entrevistas com educadores a autora relatou que todas as professoras
declararam não ter conhecimento e contato com as famílias. Todavia, mostraram
interessantes propostas de participação das famílias na creche, tais como, passar um
dia com os filhos no local, acompanhar uma atividade, ouvir a opinião dos pais
referente a uma ideia de projeto, entre outras. Foi evidenciada assim a participação
da construção de um trabalho de parceria entre família e escola.
Para investigar a influência da participação familiar no atendimento pela
educação infantil, foram implementados projetos, como o Projeto de Adaptação,
organizado sob a orientação da psicóloga da fundação e das educadoras. Nesse
projeto foi realizada uma reunião de pais, antes do início das aulas, para explicar-lhes
a importância desse período para a criança. Foram organizados horários diferentes
para cada grupo de crianças, de maneira que os familiares pudessem entrar na escola
e permanecer, nos três primeiros dias, nas salas com as crianças. A adaptação é um
momento especial para as crianças, famílias e educadoras. É uma oportunidade para
conhecer o novo ambiente e brincar com os filhos. Outro projeto foi a ‘Entrada e Saída
dos Familiares’ que consiste em uma flexibilidade do horário na chegada e saída das
crianças e um incentivo para os pais acompanharem seus filhos até a sala de aula,
brincar um pouco com eles, conversar com as educadoras.
Para facilitar a comunicação entre família e escola foi realizada mudança do
nome dos grupos, passando a ser denominados de acordo com a idade das crianças.
O berçário passou a ser denominado de Grupo 1, faixa etária de 1 ano; Mini maternal,
Grupo 2, faixa etária de 2 anos; Maternal, Grupo 3, 3 anos; Jardim I, Grupo 4, 4 anos;
Jardim II, Grupo 5, 5 anos; Pré-escola, Grupo 6, 6 anos. Uma mudança simples que
aproximou a comunicação da escola com a família e vice-versa.
Outros projetos implementados ainda foram: o Mural dos pais, nele foram
fixadas a filosofia da creche, definidos os encontros de equipe, programação do mês,
entre outros; caderno de registros/esfíncteres/alimentação, em que os pais são
informados sobre as atividades realizadas, se a criança alimentou-se, e horários de
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esfíncteres das crianças; participação da família em projetos didáticos; participação
da família e moradores do entorno em ações para a escola, como a reforma do
refeitório e a criação da biblioteca; encontros temáticos para conversar sobre
amamentação, leitura e escrita.
Silva (2011), notou que durante a realização da pesquisa, as diversas
propostas intencionavam a participação dos pais e responsáveis. Os encontros de
formação, para estudos e planejamento das ações, contribuíram para que os
professores se localizassem com relação a construção de uma parceria famíliaescola. Também foi possível notar que existe falta de sintonia entre a legislação e a
realidade das escolas de educação infantil.
Em outro estudo realizado por Calmon (2017), o objetivo era estruturar uma
proposta de formação para os envolvidos na educação e escola como estratégia de
integração entre família e escola. Para atingir tal objetivo a autora realizou pesquisa
de campo em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), da Rede Municipal
de Educação de Salvador. Como base de dados foi realizada análise do PPP, aplicado
um questionário e realizada uma entrevista semiestruturada. Por meio destes
instrumentos de coleta de dados foi possível verificar que a população estudada se
tratava de um grupo de famílias heterogêneas. Apresentava as mais variadas
características, principalmente no nível socioeconômico no qual a prevalência
daquelas com renda mínima, situação de vulnerabilidade e outros comprometimentos
para uma qualidade de vida. Para Calmon (2017), o processo de entrevista foi
relevante, pois possibilitou conhecer as concepções dos indivíduos sobre o
sentimento de família, qualidade na educação infantil e relação família escola. O maior
número de entrevistas foi realizado com as mães por essas se manterem efetivamente
em contato maior no cotidiano da creche. De acordo com os entrevistados a relação
entre família e escola é tranquila, e as famílias é quem criam seus próprios códigos
de convivência com a creche. De um modo geral, a procura pelo CEI ocorre devido
às referências de boas indicações, demonstrando que existe uma certa preocupação
dos pais no cuidado de seus filhos. Em relação a qualidade da educação, as famílias
formularam suas concepções de aprendizagem a partir da relação que tem com a
instituição.
De forma tímida, as mães sinalizaram a necessidade de uma maior
aproximação entre escola e família, também manifestaram suas ideias, sentimentos e
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expectativas, mas tudo de forma muito sucinta. Abriram uma questão sobre a qual não
estavam acostumados a falar. Foi possível verificar que as famílias permanecem
numa relação de submissão frente à instituição que utilizam como se estivessem
recebendo um favor e não usufruindo seus direitos à educação, como cidadãos
pertencentes a sociedade de direitos. A partir das falas das mães participantes, foi
possível observar que há a necessidade de desenvolver programas destinados aos
grupos familiares. Também é necessário que os profissionais que atuam na Educação
Infantil acolham os sentimentos e considerem as expectativas dos familiares.
Na análise documental do PPP a autora verificou que existe uma preocupação
constante no tocante à participação das famílias na escola. O documento apresenta
os objetivos geral e específicos, a visão, os valores assim como a importância de
trabalhar com projetos para um melhor entrelaçamento dos saberes, sendo que um
dos objetivos é ‘criar oportunidades para que a família atue como parceira no processo
de aprendizagem’. Percebeu-se que o CMEI ao construir o PPP, entre outros
aspectos, deixou clara a importância de se ter a participação familiar nas tomadas de
decisões no que diz respeito ao bem-estar da criança.
Entendeu-se, ainda, que a participação da família é comum apenas em datas
comemorativas da escola, e não se consubstancia como cooperação. É necessário,
portanto, que seja desenvolvida uma interlocução com a comunidade no dia a dia da
escola e não apenas em momentos que os pais são convidados a participar.
De acordo com a descrição expressa no documento, Calmon (2017), destacase que apesar da escola intencionar a construção da cooperação família-escola,
observa-se que os caminhos são incipientes e não traduzem uma operacionalização
efetiva para esse fim.
Ao realizar as entrevistas com os profissionais da educação atuantes na
instituição, Calmon (2017) verificou a preocupação da gestora em organizar projetos
que propiciassem a participação da família na escola. Segundo a autora, de modo
geral, os familiares apontaram críticas a aspectos como a infraestrutura do CMEI, e
demonstraram o desejo de ver soluções para uma melhor acomodação dos filhos.
Percebeu-se ainda que as formas de participação das famílias no contexto
escolar são por meio de reuniões de pais, festas comemorativas e raras vezes,
palestras sobre determinados temas. Diante desse contexto, faz-se necessário
realizar expansão dos sentidos de participação, o que inclui conhecimentos
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diferenciados. Verificou-se a divergência entre as respostas dos pais e dos
educadores, uma vez que os pais afirmaram estar sempre que podiam nas atividades
escolares, os profissionais reclamaram da ausência da família, alegando que são
poucos os que participam e se interessam pelo desenvolvimento integral da criança.
Calmon (2017), aponta a família como responsável direta pelos problemas de
conduta da criança e que esses problemas são decorrentes de famílias com
configurações diferentes da tradicional, traz uma concepção de família ideal aos
padrões da escola que se buscar desenvolver. Em grande parte dos casos configurase os esforços empreendidos por elas, a fim de se adequarem aos padrões préestabelecidos. Essa realidade foi perceptível quando a questão debatida foi o
relacionamento familiar.
Percebeu-se a importância de se conhecer as famílias e o seu contexto de vida,
para que se consiga estabelecer uma relação de parceria e cumplicidade. O diálogo
com os profissionais, funcionários e educadoras mostrou a necessidade da
elaboração de projetos que direcionassem ações educativas de interlocução entre as
famílias e a escola, tendo em vista que os familiares, por terem sidos educados para
a submissão não validam seus direitos enquanto cidadãos e, consequentemente, não
vislumbram a formação cidadã para os seus filhos.
A autora ressalta que essa tarefa de envolver a família nas propostas
educacionais não é fácil e propõe para o CMEI pesquisado, a constituição de um grupo
de trabalho para elaboração de um instrumento que favoreça a interação entre a
escola e a família, que propicie o diálogo e a interlocução com a comunidade
educativa. Esse instrumento pode se tornar um recurso importante para a melhoria da
qualidade da educação infantil em todos os seus aspectos educacionais.
CEI FERNANDO PESSOA – MUNICÍPIO DE CANOINHAS
O CEI Fernando Pessoa (Figura 1) está situado na Rua Cidade de Frohlinde,
nº 196, bairro Piedade e integra a rede municipal de ensino de Canoinhas/SC. De
acordo com a pesquisa realizada no PPP dessa unidade escolar, a edificação do
prédio, nesse bairro ocorreu devido à enchente em 1983. Naquela época, o Município
de Canoinhas e toda a região, foi atingida por uma enchente entre os meses de agosto
e setembro, afetando grande parte da população na região. O retorno de muitas
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famílias às suas residências tornou-se inviável pelas áreas onde viviam terem sido
alagadas. Diante das inundações em áreas baixas da cidade, surgiu a necessidade
de criação e construção do Centro de Educação Infantil “Fernando Pessoa” para
atender as crianças das famílias que foram reassentadas e passaram a residir em um
novo conjunto habitacional, no Bairro Piedade, organizado para atender as famílias
desalojadas pela enchente.
A comunidade escolar que compõe o CEI Fernando Pessoa, é proveniente de
famílias de classe econômica baixa, trabalhadores assalariados que possuem
situações financeiras precárias.
Figura 1 – Centro Educacional Infantil Fernando Pessoa em Piedade, Canoinhas, Santa Catarina

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

O CEI Fernando Pessoa atende crianças nas faixas etárias (0 a 3) anos na
etapa de Creche e (4 e 5) anos - Pré-escolar. De acordo com os dados do
Educacenso/INEP/MEC/2019, foi registrado 108 alunos de 0 a 5 anos de idade. Na
distribuição por faixa etária, conta-se com: 18 matrículas no Berçário, 19 no Maternal
(2 a 3 anos), 21 no Jardim (3 a 4 anos) e 50 no Pré-escolar.
O horário de funcionamento do CEI é de segunda à sexta-feira e a permanência
das crianças é de 04 até 11 horas por dia. O atendimento ocorre a partir das 07:00
horas, se estendendo até às 18:00 horas para atendimento no Berçário e Maternal; e
das 07:30 horas as 17:30 horas para os alunos do Jardim e Pré-escolar. Cerca de
90% crianças matriculadas permanecem em tempo integral no CEI.
Para realizar o atendimento dos alunos matriculados, o CEI conta com 14
funcionários entre (gestão escolar, professores, monitores e apoio administrativo e
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pedagógico) que exercem diariamente as atividades educacionais no processo de
ensino-aprendizagem no contexto escolar.
O Programa de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação de
Canoinhas, prevê 05 (cinco) refeições diárias, qualitativamente equilibradas,
acompanhadas por cardápios organizados por nutricionistas responsáveis com o
objetivo de suprir às necessidades nutricionais das crianças matriculadas no Centro
de Educação Infantil.
CEI RAIO DE SOL – MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO
De acordo com o histórico descrito no Projeto Político-Pedagógico (PPP) do
Centro de Educação Infantil “Raios de Sol” (Figura 2). Está localizado em Rio dos
Poços, área rural do município de Bela Vista do Toldo-SC.
Figura 2 – Centro de Educação Infantil “Raios de Sol” em Rio dos Poços, Bela Vista do Toldo, Santa
Catarina

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

As atividades educacionais iniciaram em julho de 2006. Foi a primeira Creche
Rural implantada no Município, financiada integralmente com recursos do governo
federal.
A escolha da localidade dos Rio dos Poços para a implantação da Creche deuse devido à quantidade de crianças em situação de risco e pelas condições de
vulnerabilidade social das famílias que residiam na comunidade rural e suas
comunidades adjacentes. O objetivo da gestão municipal foi atender as crianças
residentes em 08 localidades próximas e com perfil social semelhantes do Município,
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tais como: Gralha, Rio dos Poços, Rio Bonito, Serra da Lagoa, Serra dos Borges,
Arroio Fundo, Imbuia e São Roque. Localidades essas com famílias em situação de
exclusão e vulnerabilidade social, dada a vários fatores socioeconômicos existentes.
A comunidade vive basicamente da agropecuária, destacando-se no plantio de
milho, soja e tabaco, bem como na criação de aves e suínos. A oferta de trabalho é
em período sazonal, aumenta no período de colheita do fumo, que dura
aproximadamente 03 meses. Segundo dados do IBGE e do site Portal da
Transparência, a população dessas localidades apresenta maior índice de carência e
maior número de pessoas que recebem Bolsa Família.
Devido a esse atendimento prioritário com ações sociais, inicialmente o CEI foi
gerenciado pela Secretaria de Ação Social do Município, passando sua gestão para a
Secretaria Municipal de Educação no ano letivo de 2008.
A partir desse período, a gestão administrativa e pedagógica do Centro de
Educação Rural é realizada com objetivos educacionais, seguindo as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil/2010 e os parâmetros educacionais
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)/2017.
O atendimento das crianças matriculadas é realizado de acordo com as
especificidades de cada faixa etária, respeitando o nível de desenvolvimento, as
necessidades e as características individuais. As crianças são agrupadas da seguinte
forma: berçário (4 meses a 1 ano) 17 alunos; berçário II (1ano a 2 anos) 17 alunos;
maternal I (2 a 3 anos) 13 alunos; maternal II (3 a 4 anos) 4 alunos. O grupo
denominado Pré-escolar- I (4 anos) não teve alunos matriculados em 2019. De acordo
com os dados Educacenso/INEP/MEC/2019, registrou-se do CEI Raio de Sol o total
de 51 alunos matriculados.
Para o atendimento da demanda de matrículas do CEI, conta-se com 18
profissionais integrados à educação (gestão escola, pedagoga, professores,
monitores e serviços de apoio administrativo e pedagógico), preparados para exercer
as ações educacionais com qualidade, de acordo com o contexto social da
comunidade escolar.
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PROPOSTA PEDAGÓGICA DO CEI FERNANDO PESSOA PARA APROXIMAÇÃO
DA FAMÍLIA NA ESCOLA
Ao analisar o Projeto Político Pedagógico do CEI Fernando Pessoa verificouse que está organizado de acordo com as normas de elaboração de documentação
escolar, apresentando o papel da escola, suas finalidades e princípios educacionais,
assim como seu objetivo geral e específicos e o planejamento curricular de acordo
coma faixas etárias atendidas.
Está definido o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula, abordando
as metodologias e estratégias de ensino, assim como também o processo e avaliação
da aprendizagem realizado pelo professor de forma permanente, observando o aluno
de forma integral, seu desenvolvimento nos diferentes aspectos de acordo com cada
faixa etária.
Apresenta ainda a concepção de infância, destacando o atendimento da
criança no Brasil, com destaque para os avanços no que se refere à criação e
implantação de legislações, que garantem o direito a Educação Infantil de qualidade
e com equidade social.
O PPP destina apenas um item para a descrição das responsabilidades da
família e da comunidade para com a unidade escolar. Segundo a orientação descrita
na Diretriz Curricular Municipal para a Educação Infantil, considera-se fundamental a
participação da família e da comunidade na Unidade Escolar. A qualidade do
desenvolvimento da criança (físico, psicológico, social e cognitivo) está vinculado à
cooperação educacional compartilhada entre escola e família.
Esta cooperação inicia no primeiro encontro, no ato da matrícula, com a
realização de uma entrevista entre o educador e os pais ou responsáveis pela criança,
com relatos de seu comportamento na família (como ela é no ambiente familiar). Por
meio de questionamentos básicos: como se alimenta, dorme, brinca, interage com
outras crianças e com adultos.
No dia a dia, a interação entre os profissionais de educação e os familiares da
criança matriculada no CMEI, ocorre na porta de entrada, quando são passados
pequenos recados e troca de informações sobre o estado físico e psicológico da
criança (alimentação, indisposições, descobertas, falas, tristezas e alegrias), entre
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outros comportamentos reatados pelos pais ou responsáveis. Esses são encontros
rápidos, que acontecem diariamente entre o educador e os pais.
Também são realizados encontros de Pais e Assembleias Gerais, nos quais se
tratam dessa relação família-escola de forma mais ampla. Aos pais ou responsáveis
pela criança são repassadas as normas gerais do CEI ao assinarem a matrícula, na
qual se comprometem, no período em que a criança frequentar o CEI, cumprirem os
itens mencionados.
As normas gerais do CEI foram estabelecidas em conjunto com os demais
Centros Educação Infantil do Município de Canoinhas, mediante orientações da
equipe de profissionais da Secretaria Municipal de Educação. Os pais ou
responsáveis pelas crianças devem observar e cumprir as seguintes normas descritas
no Projeto Político-Pedagógico (2018, p. 8):
 As crianças doentes não devem ser levadas ao Centro de Educação Infantil;
 Observar os cuidados com a higiene (ao chegar e sair a criança deve estar
em situação de higiene adequada);
 Manter Cuidados com a alimentação, vestuário e outros;
 Não levar brinquedos e objetos de casa, exceto quando solicitado pela
professora;
 Conferir as roupas e pertences pessoais que a criança leva diariamente para
o CEI;
 Levar kit de higiene pessoal: Berçário (sabonete líquido, sabonete em pedra,
lenço umedecido, fraldas, copinho plástico); Maternal, Jardim e Pré-escolar:
(toalhinha, escova, creme dental, sabonete líquido, copo plástico para água)
 Avisar a direção do CEI quando a criança precisar faltar (doença ou outro
motivo) por mais de 2 (dois) dias; sendo que a criança que faltar por mais de
7 (sete) dias, sem justificativa será desligada automaticamente do CEI.
 Adequar os horários de funcionamento estabelecidos pelo CEI;
 Ministrar o uso de medicamentos, mediante receita médica;
 Levar crianças para exames, consultas ou tratamento médico-odontológico
sempre que forem solicitados pela escola;
 Os pais ou responsáveis devem informar a escola quando não estiverem
trabalhando, houver mudança de endereço, de telefone, local de trabalho;
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 Avisar antecipadamente a escola se tiver alteração de pessoas para trazer e
levar a criança da escola;
 Os pais ou responsáveis devem participar de reuniões ou eventos promovidos
pela escola;
 Contribuir voluntariamente e mensalmente com a Associação de Pais e
Professores (APP) conforme estabelecido na 1ª Assembleia Geral do ano
letivo.
De acordo com as normas do PPP do CEI, os pais são avisados
antecipadamente quando as crianças precisarem ser dispensadas, por diversos
motivos (capacitação dos professores, reuniões pedagógicas, ponto facultativo).
O PPP também afirma a importância de se manter um bom relacionamento com
os funcionários, conforme o art. 331 do código penal 2848/1940, para que seu filho(a)
sinta-se seguro. Os pais são orientados para se que dirijam à direção do CEI que
repassará as informações, sugestões ou reclamações.
Em relação as obrigações higiênicas, mais especificamente no caso do piolho,
o responsável será primeiro alertado, reavisado (final de semana) e caso permaneça
a situação a criança será dispensada por três dias para sanar o problema. Os pais
também são orientados a não levarem seus filhos até a unidade educacional comendo
(doces ou outras guloseimas). Aos pais lhes é solicitada a colaboração para a
conservação da parte externa da escola (não jogar lixo, não entrar fumando, entrada
de animais domésticos).
Os pais ou responsáveis devem entregar a criança diretamente à professora e
avisá-la de sua saída, não deixar no portão sozinha ou no pátio do CEI.
Mães autônomas, ou seja, que trabalham sem vínculo empregatício, têm direito
à vaga desde que comprovem sua atividade no período que deixar seu filho na
unidade, podendo a criança frequentar a escola por apenas 1 período (manhã ou
tarde) conforme a disponibilidade de vaga no CEI. Também é solicitada autorização
para divulgação de imagem da criança na rede social do CEI.
Toda a criança que ingressa no CEI deve passar pelo período de adaptação de
no mínimo uma semana. É responsabilidade dos pais também conferir caderno de
recados e mantê-lo na mochila, bem como assinar os recados. Se possível, autorizar
o filho(a) realizar passeios externos, como caminhadas ao redor da escola, sob
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responsabilidade de professor, por zelar da segurança dos alunos(as). Os pais devem
autorizar a saída do filho(a) do CEI com a professora responsável ou a direção, caso
necessite de atendimento médico de emergência (Pronto Atendimento). Esses são
levados após aviso para os pais e/ou responsáveis via telefone, para que logo em
seguida esses se dirijam ao Pronto Atendimento para acompanhar seu filho(a).
A PPP ainda indaga à família se é beneficiária do Programa Bolsa Família,
porém, não deixa claro e nem exemplifica a razão dessa informação, ou qual a
finalidade de ação educativa ou social, que será realizada, mediante a informação.
Já em relação às obrigações da escola para com os alunos o PPP (2018)
destaca suas finalidades atribuições: pleno desenvolvimento do educando; formação
de cidadãos capazes de compreender criticamente a realidade social, consciente dos
seus direitos e responsabilidades; construção de uma cidadania em respeito ao ser
humano, à natureza e ao patrimônio cultural da coletividade; produção e difusão do
saber e do conhecimento; valorização e promoção da vida; conscientização do
cidadão para a efetiva participação política e social; efetivo exercício da cidadania,
compreensão e exercício do trabalho, mediante o acesso à cultura, ao conhecimento
humanístico, científico, tecnológico, artístico e ao desporto.
PROJETO

POLÍTICO

PEDAGÓGICODO

DO

CEI

RAIO

DE

SOL

PARA

APROXIMAÇÃO DA FAMILIA NA ESCOLA
Ao analisar o PPP do CEI Raio de Sol, verificou-se que esse apresenta a
filosofia da escola, sua visão, missão e valores, assim como os princípios norteadores
da educação, seus objetivos e finalidades. De acordo com o PPP (2017) as atividades
didáticas pedagógicas desenvolvidas no CEI deverão ser organizadas no sentido de
garantir os fins e os objetivos educacionais estabelecidos na Lei de Sistema de Ensino
do município de Bela Vista do Toldo/2017, com observação na íntegra no Projeto
Político-Pedagógico (2017, p. 15). Que visam:
● Desenvolver na criança uma imagem positiva de si, para que esta atue de
forma cada vez mais independente, apresentando confiança em suas
capacidades e percepção de suas limitações;
● Dar a possibilidade de a criança descobrir e conhecer progressivamente
seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e
valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar;
415
Pesquisa em educação sob o olhar do curso de pedagogia/PARFOR (ISBN: 978-65-991601-6-5)

● Proporcionar que a criança estabeleça vínculos afetivos e de troca com
adultos e crianças, fortalecendo sua autoestima e ampliando
gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social;
● Permitir que a criança amplie cada vez mais as relações sociais,
aprendendo, a articular seus interesses e pontos de vista com os demais,
respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e
colaboração;
● Levar a criança a observar e explorar o ambiente com atitude de
curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e
agente transformador do meio ambiente, afim de valorizar atitudes que
contribuam para sua conservação;
● Permitir que a criança brinque para que possa expressar emoções,
sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades;
● Incentivar a criança a utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical,
plástica, oral e escrita) de forma a compreender e ser compreendida,
expressar suas ideias, sentimentos, necessidades, desejos e avancem no
seu processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais
sua capacidade expressiva;
● Proporcionar a criança conhecer algumas manifestações culturais,
demonstrando atitudes de interesse, respeito e participação frente a elas e
valorizando a diversidade; e o último ponto muito importante, a valorização
e incentivo cada vez mais para participação e colaboração da família no
contexto escolar e nas atividades desenvolvidas na escola.

Esse documento do CEI apresenta as concepções do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), a concepção de homem, sociedade, educação e escola, entre
outros itens.
Em relação a interação da família com a escola, a PPP possui um caderno no
qual estão descritas todas as responsabilidades dos pais. As 18 atribuições e
orientações aos pais ou responsáveis:
Não trazer o filho doente para o CEI; acatar orientações prestadas quanto à
medicação, cuidados na higiene, alimentação, vestuário, outros (no CEI só
será dada a medicação com receita médica); levar seu filho para exames,
consultas ou tratamento médico-odontológico, quando necessário; em caso
de piolho, o responsável será primeiro alertado, reavisado (final de semana)
e então caso permaneça a criança será dispensada das atividades escolares
para sanar o problema; o pai também deve informar se a criança possui algum
problema de saúde que necessite de algum cuidado especial, e se a resposta
for sim, esclarecer qual o problema; informar quando mudar de residência e
telefone; participar de reuniões ou eventos quando convidado; divulgar e falar
bem do CEI onde seu filho estuda; contribuir com a APP conforme
estabelecido na assembleia geral; só trazer brinquedos e objetos quando
solicitado pela professora ou funcionária; não chegar comendo doces, balas,
chicletes; conferir as roupas/pertences da criança (trazendo sempre mochila
ou sacola p/ colocá-los); trazer diariamente na mochila o kit de higiene
(toalhinha, escova de dente, copo p/ água); avisar no CEI quando a criança
precisa faltar por mais de 2 (dois) dias; manter um bom relacionamento com
os funcionários do CEI; informações, sugestões ou reclamações fazer
diretamente no CEI ou no caderno; respeitar o horário (que é o seguinte: p/
todas as turmas é das 8:00 às 16:30); entregar a criança junto à professora e
avisá-la de sua saída; enviar para a creche 5 fraldas, lenço umedecido e
pomada para assadura para crianças que ainda fazem uso; observar sempre
416
Pesquisa em educação sob o olhar do curso de pedagogia/PARFOR (ISBN: 978-65-991601-6-5)

o caderno, atualizando dados e assinando os bilhetes comprovando estar
ciente das informações constadas neles (PPP, 2017 p. 24).

Outro item destacado no PPP é a Associação de Pais e Professores (APP).
Essa tem como finalidade promover a integração da família, da escola e da
comunidade, no trabalho comum da educação e formação dos alunos. De acordo com
a APP o CEI Raios de Sol tem procurado aproximar os pais da escola para que assim
se promova uma gestão democrática e a valorização dos pais e alunos. Assim a APP
procura empreender ações que, para além da simples instrução, busquem
engajamento de seus pais no cotidiano da escola, compartilhando expectativas e
realizações.
O próximo item aborda justamente a participação dos pais na comunidade
escolar. O documento afirma que as famílias possuem condições de vida e posição
em relação aos seus filhos de forma diferenciada, há os mais atentos e preocupados,
que vão à escola com regularidade, que participam nas reuniões de pais e
nas atividades da escola; como também, há aqueles pais que vão à escola somente
quando são convidados. São ausentes nas reuniões porque não lhes sobra tempo,
não participam das atividades promovidas pelo CMEI, pois consideram essas uma
perda de tempo.
Cada vez mais torna-se importante sensibilizar os pais para participarem
ativamente na vida escolar dos seus filhos. A escola faz parte do cotidiano do aluno e
os pais devem estar envolvidos em todo o processo de aprendizagem.
De acordo com o PPP/2017 pode-se dizer que a escola é um prolongamento
do lar, onde o aluno se socializa com os outros e partilha o seu dia a dia. Assim, a
colaboração e interação dos pais com os professores contribuem para resolver
inúmeros problemas escolares dos educandos, que vão surgindo ao longo do seu
percurso formativo.
Muitas vezes a ausência dos pais na vida escolar do aluno, é justificada pela
coincidência entre as atividades desenvolvidas na escola e os horários de trabalho
inflexíveis. Para acompanhar o percurso escolar do seu filho um pai ou mãe terá que
se ausentar e, essa ausência geralmente, não é entendida pelo empregador como
uma necessidade do processo familiar. Nesses casos, a escola e sua gestão devem
conhecer com mais aprofundamento as características da população de seu entorno,
em especial a realidade social dos usuários de seus serviços.
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Está descrito no PPP/2017 que sempre que possível, os pais devem:
 Comparecer na Escola sempre que solicitado ou por iniciativa própria;
 Participar ativamente e cooperar em atividades extracurriculares;
 Incentivar o aluno a usar a Biblioteca da Escola;
 Incutir nos alunos a compreensão da necessidade de respeito pelo trabalho,
o horário, os professores e as exigências disciplinares da Escola;
 Procurar criar o hábito de ser assíduo e pontual às aulas;
 Atribuir pequenas responsabilidades, ajudando o aluno a organizar-se nas
atividades escolares para torná-las mais independentes e seguras de si;
 Mostrar interesse em tudo o que o aluno realiza, incentivando-o nas
pesquisas e esclarecendo dúvidas, sem, no entanto, fazer os trabalhos por
ele;
 Favorecer o seu desenvolvimento de acordo com a sua capacidade, não
fazendo comparações com os colegas, mas estimulando-a a superar-se;
 Ser otimista perante a vida em geral, criando um ambiente positivo (PPP,
2017, p. 39).

A escola preconizou esses objetivos e deve se ocupar em propiciar o
envolvimento das famílias, para melhorar o sentimento de sua contribuição no
processo educacional. Com isso, melhorará a aprendizagem, a visão de homem e de
mundo, as oportunidades de usufruir de um direito social e comunitário, com igualdade
e justiça social.
ANÁLISE COMPARATIVA DOS PPPs DOS CEIS FERNANDO PESSOA E RAIO DE
SOL
Calmon (2017) descreve que o Projeto Político-Pedagógico é um documento
norteador em todos os âmbitos da ação educativa. Sua elaboração deve ser coletiva,
ou seja, requer a participação de todos aqueles que compõem a comunidade escolar.
Ao analisar os PPPs dos CEI Fernando Pessoa e CEI Raio de Sol, verificou-se
que ambos os documentos apresentam explicitamente todas as responsabilidades
que os pais e/ou responsáveis pelas crianças devem ter, e também as
responsabilidades das crianças e da escola, afirmando a importância da interação
família e escola.
O PPP do CEI Raio de Sol declara que tem procurado aproximar os pais à
escola para que só assim se promova uma gestão democrática. Há valorização dos
pais e alunos, mas não especifica quais ações tem realizado para sanar tal questão.
No PPP do CEI Fernando Pessoa, em vários momentos cita a legislação para
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reafirmar o significado dessa interação, porém, de maneira vaga, novamente não
deixando claro quais atividades tem realizado para alcançar essa aproximação.
No estudo realizado, é possível identificar nos PPPs relatos de ausência dos
pais nas atividades dos filhos junto à escola, devido a seus horários de trabalho, não
conseguem muitas vezes participar dos eventos, que para as crianças é de suma
importância.
Nas duas escolas existem a APP, a qual cuida da contribuição financeira
mensal, das atividades de interação da família com a escola, melhorias na
infraestrutura da escola, entre outras atividades a ela relacionadas, sendo cada escola
com suas diretrizes próprias.
Para a atualização dos pais quanto às atividades promovidas pelas escolas,
ambas adotam o caderno ou caderneta de recados, mantendo assim os pais sempre
atualizados, pois devido à idade das crianças, é preciso dessas anotações para que
haja uma clara interação sobre as atividades desenvolvidas na escola e a serem
desenvolvidas na família.
No PPP das escolas é possível localizar as orientações relacionadas com
cuidados pessoais, médicos e higiene, mostrando assim, o cuidado que a escola tem
com seus alunos.
Nos dois documentos estudados verificou-se que ambos os CEIs prezam pelo
bom relacionamento entre familiares e funcionários. Afirmam serem receptivos às
críticas e sugestões. Silva (2011) ressalta que para trabalhar as competências
educativas dos pais, é importante manter uma relação amigável, de confiança; relação
essa que deve ser construída no dia a dia, como por exemplo no momento de entrada
e saída das crianças da escola, também no diálogo e por meio da presença dos pais
no espaço pedagógico. É fundamental ainda, que o educador tenha uma formação
pedagógica adequada para a criação desse vínculo.
Já Rocha, Alves e Santos (2012) evidenciaram que os professores insistem em
colocar a família e sua dinâmica grupal, como principal alvo dos problemas
disciplinares e de aprendizagem dos alunos. Por conta disso, há um tom
preconceituoso e autoritário dos professores, o que faz com que as famílias se sintam
inferiorizadas e incapazes de reverter esse quadro de dificuldades dos alunos. As
famílias são comumente julgadas negativamente pelos professores criando rótulos e
tendendo a marginalizá-las do processo. Essa exclusão acontece especialmente com
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as famílias vulneráveis ou em situação de pobreza socioeconomicamente
comprometidas. Também, culturalmente, os alunos são igualmente culpados pelos
problemas.
Levando em consideração este fato de as unidades escolares se posicionarem
receptivos às sugestões, algumas indicações poderiam ser feitas afim de melhorar
essa interação entre família e escola. Entre esses fatores, poderiam ser pensadas
outras atividades com o objetivo de chamar a atenção dos pais para participarem mais
efetivamente das tarefas escolares, levando-os a perceberem sua importância para o
desenvolvimento infantil, ou seja, convidar os pais para participar de eventos
comemorativos como dia das mães/pais, ampliando o convite para atividades
pedagógicas diárias, que possam ser administradas na chegada e saída dos alunos,
por exemplo. Inserir atividades pedagógicas para serem realizadas em casa em
conjunto com a família, aproximando os vínculos familiares escolares, além do espaço
escolar.
Para Alves, (2014), as ações da escola podem ser visitas familiares, entrevistas
com as famílias, enquetes, troca de informações com outros agentes sociais que
interagem com as famílias. As ações da equipe escolar iniciam com uma preparação
da aproximação e planejamento de atividades pedagógicas partindo das informações
dos alunos e seu contexto. Assim, essa interação das escolas com as famílias tende
a originar maneiras diferenciadas de atendimento dos alunos, o que requer que a
escola reveja suas práticas e posturas e o contato com outros profissionais da rede
de proteção social.
Outro fator que poderia ser melhorado seria a flexibilidade de horário de
atendimento, uma vez que facilitaria a participação dos pais nas atividades
desenvolvidas pelos CEIs, portanto, conversar com os pais em relação a esse quesito
e se necessário estender o horário de atendimento do CEIs, fato esse que seria de
grande valia para melhorar essa interação.
Silva (2011), pensando justamente nessa flexibilização de horários, criou a
“entrada e saída dos familiares” a qual consiste em uma flexibilidade do horário na
chegada e saída das crianças e um incentivo para os pais acompanharem seus filhos
até a sala de aula, brincar um pouco com eles e conversar com as educadoras. A
despedida e o encontro das crianças eram realizados na calçada ao lado de fora do
portão às 7:10 e às 16:50, respectivamente. A escola mudou os horários sendo que a
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entrada foi estendida das 7:15 às 8:00 horas, e a saída estabelecida das 16 horas às
16:45 horas. No início ocorreu resistência por parte dos funcionários, em função da
proteção das crianças, insegurança das professoras pela possibilidade de se sentirem
vigiadas pelos pais, e também um possível tumulto nas entradas e saídas. No entanto,
depois de estudos e conversas nos encontros de formação a nova proposta foi aceita.
Realizar reuniões com frequência e ouvir as percepções dos pais sobre os
assuntos que eles acham relevantes para a escola, crianças e comunidade, e estar à
disposição deles mesmo que seja para ouvir críticas e reclamações, e acima de tudo
estar apta a mudança de rotina, mudança de cronograma, enfim, fazer o possível para
melhorar esta relação.
Para Castro e Regattieri (2010), a reunião de pais organizada pela escola tem
como objetivo promover debates sobre as mudanças sociais que afetam as crianças.
Portanto, devem apresentar seu projeto pedagógico, seus planos e convidar
palestrantes para esclarecer dúvidas sobre o desenvolvimento infantil, por meio de
atividades organizadas de maneira lúdica, com técnicas de dinâmicas de grupo para
que as famílias se sintam mais acolhidas. O ECA, em seu Art. 53, afirma que é direito
dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico assim como participar
das propostas educacionais.
Silva (2011), afirma que tanto a escola como as famílias precisam compartilhar
ideias e anseios em função de um único objetivo: o cuidar e o educar. Além do que,
considerando que os primeiros anos de vida da criança são fundamentais ao
desenvolvimento subsequente do indivíduo, é de suma importância que se construa
desde o início do processo pedagógico uma parceria família e escola.
O processo de desenvolvimento de uma criança na condição de aluno de uma
escola implicará em sua vida futura. Portanto, seria necessário esforço conjugado
entre os entes institucionais (família, estado, escola, sociedade como um todo) que
favorecesse as interações sociais contributivas não apenas na aprendizagem da
ciência e da tecnologia, mas dos saberes cumulativos que tornasse alunosestudantes, escola-gestão-docentes, família, estado e governos, copartícipes de uma
mesma intervenção: vida escolar e social na construção de sujeitos.
Por isso, o espaço escolar deverá oportunizar novos recursos pedagógicos
para que os alunos tirem o máximo de proveito tanto no tempo que se encontram nele,
como também nos espaços familiares e comunitários. Por outro lado, a gestão escolar
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e os docentes devem se preocupar e se empenhar no seu fazer educacional diário,
de uma forma responsável, apresentando aos pais a importância das ações
educacionais compartilhadas, entre escola e família, que visam um processo
integrado e sequencial no desenvolvimento integral da criança.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao resgatar o percurso para a realização desta pesquisa verifica-se que o
problema proposto não foi atingido totalmente. Do referencial teórico pelos estudos da
pesquisa bibliográfica aos PPPs analisados, se demonstra meios de como a família
pode contribuir com o aprendizado das crianças. Mas, apesar de os estudos e
pesquisas analisadas conseguirem verificar a participação da família no processo
educacional das crianças, só pela análise do PPP do CEI Fernando Pessoa e CEI
Raios de Sol não se consegue precisar se realmente há a participação da família
nesse processo. Seria necessária uma pesquisa de campo específica com os pais e
escola e professores para verificar como está ocorrendo a participação da família nos
dois CEIs, uma vez que foram analisados apenas documentos, o que na prática pode
ter uma realidade diferente.
É importante ressaltar que seria realizada esta pesquisa de campo, mas devido
ao isolamento social causado pela pandemia do COVID-19 que assola mundialmente
a população, a pesquisa foi interrompida pois não foi possível estabelecer o contato
com os pais, família, responsáveis.
Em relação aos principais resultados obtidos a partir da participação dos pais
nas escolas de educação infantil, nos estudos e pesquisas analisadas, verificou-se
que os indicativos para que essa relação ocorra são inúmeros. Pode-se destacar entre
eles um melhor rendimento escolar das crianças que vai desde as brincadeiras até
um melhor desenvolvimento como cidadão. As famílias ao serem incluídas neste
processo sentem-se mais ‘valorizadas’, o que gera comprometimento dos pais no
acompanhamento dos seus filhos. Este acompanhamento não se restringe apenas a
uma obrigação dos familiares para com as crianças. Trata-se de exercer o
compromisso do cuidado e acompanhamento, com conhecimento do quanto são
importantes para o desenvolvimento de seus filhos.
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Ao estudar o desenvolvimento intelectual e a aprendizagem de crianças até 04
anos de idade, verificou-se que esta fase demanda de uma educação de qualidade.
Esta fase é quando a criança inicia sua vida como cidadão. Ao se apresentar as bases
teóricas sobre a relação da família com a escola e da necessidade da sua participação
no processo de aprendizagem e desenvolvimento de crianças de até 04 anos de
idade, fica claro do quão importante é essa relação, que muitas vezes é negligenciada
por ambos ou uma das partes.
O que se pôde verificar com esta pesquisa, que a partir dos documentos legais
e das diretrizes operacionais para a Educação Infantil, apesar de expressarem a
importância da interação família- escola, na realidade observou-se distanciamento
entre o que preconiza a legislação e a realidade de educação infantil acontecendo no
cotidiano dos CEI.
A PPP do CEI Raios de Sol apresentou uma estrutura mais completa para
sustentar essa relação (família-escola), com atividades que devem ser realizadas para
facilitar essa interação.
Por outro lado, a PPP do CEI Fernando Pessoa, apresentou certa dificuldade
de expor e definir como esse processo de cooperação entre família-escola, pudesse
acontecer.
Outro aspecto que fica evidente neste estudo, é a necessidade de o pedagogo
ter competência teórica, didática, humana e social. Um profissional com essas
características, vai reconhecer a importância da família no processo de aprendizagem
e vai cada vez consolidar essa relação. Uma escola não é a única responsável pela
educação de crianças. Por isso, o pedagogo pode sugerir e contribuir com a escola
para que essa proporcione uma interação fortalecida pelo reconhecimento das
contribuições mútuas,
Uma família pode se tornar participativa quanto mais essa for colocada passo
a passo com a atribuição escolar, afinal são duas instituições com um mesmo fim:
desenvolvimento cognitivo de crianças, visando sua formação como ser humano,
profissional, sujeito de sua trajetória histórica.
De acordo com a pesquisa realizada, os CEIs analisados possuem
características socioeconômicas semelhantes, apesar de estarem em localizações
diferentes (urbano e rural). A origem da criação de ambas, foi devido às situações de
vulnerabilidade social e a necessidade de atendimento educacional. Faz-se
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necessário ressaltar que a educação trouxe a essas comunidades e famílias uma
possibilidade educacional, cada qual em seu contexto. Dessa forma, a educação
eleva o direito do cidadão para que tenha qualidade e equidade em sua formação
perante a sociedade em que vive.
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